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E11-juniorit aloittivat kau-
tensa ennen vuoden vaihdetta 
marras- joulukuun vaihteessa. 
Talvikaudella harjoituksia 
joukkueella oli pääsääntöisesti 
kahdesti viikossa. Talvikau-
della harjoituksissa oli mu-
kana reilu kymmenen poikaa, 
mutta keväällä siirryttäessä 
ulos innostus futikseen kasvoi 
ja pelaajamäärä vakiintui kah-
deksaantoista. 

Samalla joukkueen osalta 
lisättiin harjoittelua ja har-
joitus kertoja kertyi viikossa 
kolme kappaletta. Harjoittelun 
pääpaino oli koko kauden ajan 
perustaitojen kehittämisessä 
kuten syötöt ja haltuunottojen 
kehittämisessä. Maalivahdeille 
järjestettiin kerran viikossa 
harjoitusten yhteydessä oman 
pelipaikkansa harjoitteita. 
Harjoituksia vedettiin pojille 
aina syyskuun loppuun saakka, 
jonka jälkeen pojat kehotettiin 
siirtymään hetkeksi muiden 
liikuntalajien pariin monipuo-
listaakseen liikunnallisia tai-
tojaan.

Otteluja pelattiin keväästä 
alkaen piirin turnauksissa 
kahdella joukkueella. Lisäksi 
joukkue osallistui kesäkuussa 
Kauhajoki cupiin. 

Sarjapelien lomassa pela-
simme muutamia harjoitusot-
teluita selkeänä tarkoituksena 
aikaan saada pojille tilaisuuk-
sia pelata mahdollisimman pal-
jon. Keskikesällä joukkue osal-

listui tietenkin Kokkola cupiin, 
missä olimme mukana kahdella 
joukkueella hakemassa hy-
viä ja mielenkiintoisia pelejä. 

Se onnistuikin kiitos useiden 
mukana olleiden ulkomaisten 
joukkueiden. Elokuun alussa 
osallistuimme Silveria cupiin 

Vaasassa, missä pelasimme 
välikentällä (9 vs 9). Vaasassa 
kohtasimme mielenkiintoisia 
uusia joukkueita kuten JJK:n 

ja HJK:n. Turnaus pelattiin 
loistavissa olosuhteissa ja ho-
peamitalit olivat turnauksen 
hienoina tuliaisina. 

Loppukesän keskityimme 
harjoittelun lisäksi pelkästään 
piirisarjaturnausten otteluihin, 
joista turnauksista yhden jär-
jestimme täällä Kokkolassa. 
Ottelukausi päättyi syyskuun 
puolivälissä Uudessakarle-
pyyssä kauden parhaiden pe-
lien merkeissä. Se osaltaan 
kertoo kesän harjoittelun 
tuottaneen tuloksia. Poikien 
motivaatio säilyi läpi kauden 
hyvin ja, kun vielä alku syk-
systä joukkue vahvistui parilla 
uudella pelaajalla voimme läh-
teä mielenkiinnolla välikentän 
haasteisiin.

Kauden tavoitteina oli en-
nen kaikkea kehittää jokaisen 
pelaajan henkilökohtaisia pe-
rustaitoja, joiden eteen poikia 
motivoitiin tekemään harjoit-
teita myös omalla ajalla. Luot-
tavaisina poikiin jäämmekin 
odottamaan, kuinka menneen 
kauden opit ovat sisäistetty ja 
kuinka viime kesän kehitysas-
keleet pystytään siirtämään 
ensi kauteen. 

Pelaajien valmennuksesta 
kantoi koko kauden aikana 
päävastuun Pasi Ahlsved ja 
häntä kesällä säesti Jyrki Rou-
kala. Joukkueen johdosta ja 
raha-asioista vastasivat Jaana 
Tarvainen sekä Jukka ja Taina 
Tornikoski.

Silveria-cupista hopeaa E11-pojille

Ylhäältä vasemmalta: Jyrki Roukala, Wiljam Sundström, Miikka Huhta, Benjamin Isohanni, Juho Känsäkan-
gas, Antti Korkiakangas, Jonas Holmberg, Pasi Ahlsved. Alhaalta vasemmalta: Kim Karvonen, Jesse Tarvai-
nen, Jaakko Koskela, Jesse Roukala, Miska Tarvainen, Miko Tornikoski, Saku Tornikoski. Kuvasta puuttuu: 
Jani Saastamoinen, Niko Järvi, Matias Kinnunen, Elias Kinnunen, Alex Järvi, Ilja Sapai,

KPV:n edustusjoukkueessakin 
pelannut ja valmentanut Rolf  
”Manne” Mannström vetää 
KPV:n -96 syntyneitä tyttöjä. 
Tyttöjen tahti on ollut murs-
kaavaa Keski-Pohjanmaan pii-
rin alueella. 
Joukkue osallistui kaudella 
2007 piirisarjaan, jossa menes-
tys oli huikeaa. Otteluita oli 
12, joista voittoon päättyi 11 
ottelua ja tasepeliin yksi ottelu 
maalisuhteella 78-9.  

Ensimmäinen varsinainen pe-
limatka suuntautui Iisalmeen, 
Profile Girls Cup:iin. Iisalmen 
turnaus sujui hienosti. Väli-
erässä vastaan tuli tuttu jouk-
kue, GBK, joka vei voiton tällä 
kertaa tiukassa pelissä lukemin 
0 – 1. Pronssipelin tytöt hoitivat 
hienosti, KMF Kuopiosta kaa-
tui ja pronssimitalit kaulassa 
päästiin kotimatkalle.

Kokkola Cupin osalta odotuk-
set olivat edellisen vuoden jäl-
keen korkealla. Heti ensimmäi-
sen pelin ns. ”turhan” tappion 
myötä karisivat mahdollisuudet 
uusia edellisvuoden menestys. 
Lohtuna viides sija ja voitokas 
revanssi Iisalmen turnauksen 
tappiosta GBK:lle.

Joukkue on ollut erittäin ak-
tiivinen ja osallistuminen har-
joituksiin ja peleihin on ollut 
erittäin hyvää. Joukkueesta ei 
ole kolmen vuoden aikana juu-
rikaan poistunut ketään, vaan 
mukaan on tullut uusia kykyjä 
lisää. 

Tämän hetkinen pelaajavah-
vuus on 19 samana vuonna 
syntynyttä tyttöä. Tämä on 

oikein hyvä ajatellen uusien 
tulevien kausien haasteita. 
Pelikentän koko ja pelaajien 
määrä kentällä kasvavat. Uu-
tena asiana tytöille tulee myös 
paitsiosääntö, mikä osaltaan 

tuo tyttöjen pelin lähemmäksi 
aikuisten jalkapalloa.

Joukkueen johto on myös 
saanut vahvistusta. Valmen-
nuksessa on mukana jatkossa 
myös Jukka Känsäkangas, 

joka on entinen KPV:n juniori 
ja edustusjoukkueen pelaaja. 
Joukkueenjohtajina ja huol-
tajina tulevat toimimaan Sini 
Laakso ja Pia Mannström.

Numerotietoa kaudesta 2007: 

Otteluita 27, joista voittoja 19, 
tasapelejä 5, tappioita 3, maa-
lisuhde, 97 – 17, nollapelejä 12. 
Tässä tilastossa kaikki kauden 
aikana pelatut turnauspelit ja 
harjoitusottelut.

Mannen tytöillä murskatahti

Alarivi vas: Noona Takalo, Tiia Rahkila, Beeda Nikupaavo, Sinna Koivisto, Meeri Koittola, Sanni Kaasinen ja Aino Pennanen. Ylärivi vas: Juulia 
Pokela, Anni Kinnunen, Sonja Vertainen, Tari Dahl, Ina Djupsund, Ada Mannström, Janni Laakso ja Sanna Kipponen. Joukkueeseen ovat lisäksi 
liittyneet loppusyksyllä: Ursula Almen, Maija Känsäkangas, Saana Risikko, Mira Pohjonen ja Sara Leminen.


