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PALLOVEIKKO Syksy 2008

Huikea pelaajamäärän lisäys ilahdutti

14 uutta pelaajaa joukkueeseen
98-99-syntyneiden tyttöjen
jalkapallokausi 2008 käynnistyi viime vuoden lokakuussa
15 pelaajan ja kahden valmentajan voimin. Jo kauden alkumetrit antoivat ennusmerkkejä
tulevasta: uusia tyttöjä tuli tutustumaan jalkapalloiluun ja
joukkueeseemme lähes viikoittain
ja mikä ilahduttavaa - he
myös jäivät harrastuksen pariin!
Kauden 2008 aikana tämä
kahdesta ikäluokasta koostuva tyttöjoukkue on hionut
taitojaan kaksi kertaa viikossa;
sunnuntaisin aamutuimaan
Kipparihallissa ja arki-iltaisin
koulujen liikuntasaleissa. Alkukesällä ulkokentille siirryttäessä harjoitukset jatkuivat niin
ikään kaksi kertaa viikossa Kirkonmäen kentillä.
Harjoituksiin tyttöjä ei ole
tarvinnut patistella, vaan päinvastoin aivan ihailtavalla innokkuudella ja tunnollisuudella he ovat harjoituksiin
osallistuneet, omatoimistakaan
harjoittelua unohtamatta.
Pelit ja turnaukset ovat tämänkin harrastuksen “suola”
ja niinpä myös 98-99-syntyneet tytöt ovat kauden aikana
pelanneet useita harjoituspelejä, otelleet piirisarjan turnauksissa ja – kauden kohokohtana – osallistuivat kesäkuun

valmentajina toimineet Kaj
Huuhka ja Mika Heikkilä jatkavat pääosin -98 syntyneiden
tyttöjen valmentajina ja joukkueen
joukkueenjohtajana
toiminut, Timo Nurmi, ottaa
vastuulleen -99-syntyneiden
tyttöjen valmennuksen.
Uusi kausi pyörähtää virallisesti käyntiin joulukuun
alussa, ja toivotammekin lämpimästi tervetulleiksi joukkueeseemme ja jalkkiksen pariin
niin nykyiset kuin uudetkin
tyttöfutarit!
Joukkueen yhteystiedot ja tulevan kauden harjoitteluajat
löytyvät joukkueen sivuilta
www.jopox.fi/kpv.

Ylärivi vasemmalta: Heikkilä Mika, Rautiola Johanna, Lehto Henni, Heikkilä Janina, Hotakainen Veronica, Nyman Roosa, Nyman Frida, Määttänen Emma, Heinoja Nelli, Tarkkinen Heidi, Huuhka Kaj, Nurmi Timo Keskirivi
vasemmalta: Rintala Sofia, Seikkula Saija, Känsäkangas Kaisa, Vainionpää Hanna, Nurmi Nanna, Marjelund
Emma, Rinne Inkeri, Jokelainen Iida, Nurmi Melina, Clark Liisa, Huuhka Fanny. Eturivi vas.: Palosaari Anna ja
Jyrkkä Venla.
alussa Iisalmi Profile Girls Cupturnaukseen ja Kokkola Cuppiin heinäkuussa.
Kauden aikana nähdyt hienot ottelut ja ennen kaikkea
upea joukkuehenki ja yhdessä

yrittämisen tahto, johon tytöt
ovat valmentajien johdolla
viimeisten kuukausien aikana
kasvaneet, on ollut mieltä lämmittävää katseltavaa kaikille
kannustusjoukoille.

Kauden päättyessä syyskuussa joukkueessa oli peräti
29 pelaajaa ja tulevaa kautta
aloitellaankin hieman uusituilla ja vahvistetuilla valmennuskuvioilla. Kaudella 2008

T98-99 joukkueen pelaajat: Clark Liisa, Finnilä Juulia, Heikkilä Janina, Heinoja
Nelli, Hotakainen Veronica,
Huuhka Fanny, Hämäläinen
Meeri, Isoaho Viivi, Jyrkkä
Venla, Kettunen Anna, Känsäkangas Kaisa, Lehto Henni,
Marjelund Emma, Mild Camilla,
Määttänen
Emma,
Nurmi Melina, Nurmi Nanna,
Nyman Frida, Nyman Roosa,
Palosaari Anna, Rautiola Johanna, Rinne Inkeri, Rintala
Sofia, Saari Jenny, Saastamoinen Petra, Seikkula Saija, Tarkkinen Heidi, Tornikoski Emilia
ja Vainionpää Hanna.

Äidin näkökulma:

Harrastus on sijoitus tulevaisuuteen
Meidän perheessämme jalkapalloharrastus sai alkunsa kesän 2006 Kokkola Cupista,
kun Casper seurasi kentän reunalla KPV 99:n pelejä. Vihreäpaitaisten joukkueessa pelasi monta eskarikaveria, jotka
myöhemmin samana syksynä
aloittivat ensimmäisen luokan
Hollihaan ruotsinkielisellä kielikylpyluokalla.
Casper innostui kavereiden
pelistä niin paljon, että halusi heti loppuvihellyksen jälkeen ilmoittautua joukkueeseen mukaan. Nyt takana on jo
pari pelikautta ja jalkapallosta
on tullut koko perheen yhteinen harrastus. Periaatteessa
meillä vanhemmilla on ollut
vain kuskin rooli, mutta käytännössä poikien pelien ja harjoitusten seuraaminen on ollut
niin hauskaa, että olemme tulleet kentän laidalle usein koko
perheen voimin.

mattaan paljon tärkeämpiäkin
asioita: vastuullisuutta, toisten
huomioimista, keskittymistä,
epäonnistumisen sietämistä,
pitkäjännitteisyyttä, tiimissä
toimimista ja oma-aloitteisuutta. Melkoisen tärkeitä opetuksia koko elämän varrelle.
Kolmasluokkalaisille pojanviikareille tärkeintä on luonnollisestikin se, että jalkapallo on
hauskaa ja kaverit pelaavat samassa joukkueessa. Ja hauskaa
näillä pojilla tosiaankin on!

Hyvä valinta

Kaverit tärkeintä
Meidän perheessämme on ollut alusta lähtien selvää, että
Casper saa valita harrastukset oman kiinnostuksensa mukaan. Meille on ollut mukava
yllätys, että Casperin kiinnostus on suuntautunut liikunnallisiin ja sosiaalisia taitoja tukeviin harrastuksiin. Jalkapallon
lisäksi Casper pelaa koripalloa
ja käy uimassa. Muu koululta

Pojat-99 joukkuekuvassa.
jäävä vapaa-aika menee kavereiden kanssa leikkiessä ja Aku
Ankkoja lukiessa.
Äidin näkökulmasta jalkapallo on vilkkaalle pojalle erit-

täin hyvä harrastus, jonka
kautta hän oppii monia elämässä tarvittavia taitoja.
Otetaan esimerkiksi KPV 99:
n harjoitukset, jotka yleensä

alkavat
tekniikkaharjoituksilla ja päättyvät harjoituspeliin. Tunnin aikana pojat opettelevat pallon hallintaa, mutta
samalla he oppivat huomaa-

KPV valikoitui Casperin joukkueeksi osittain sattuman
kautta, mutta nyt jälkeenpäin
arvioituna sattuma oli erittäin
onnekas. KPV 99 on osoittautunut tervehenkiseksi joukkueeksi, jonka johto ja valmentajat ovat ymmärtäneet hienolla
tavalla oman kasvatuksellisen
roolinsa. Meille vanhemmille
tämä on merkinnyt sitä, että
olemme aina voineet tuoda
poikamme harjoituksiin ja peleihin hyvin mielin.
Casper saa jatkaa harrastustaan niin pitkään kuin hän sitä
itse haluaa. Kaikista junioreista
ei tule tähtipelaajia, mutta hyvästä harrastuksesta jokainen
lapsi saa arvokasta tukea omalle
tulevaisuudelleen.
Maarit Frilund

