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Junioripäättäjäiset vietet-
tiin perinteiseen tapaan Py-
häinpäivänä ammattikoulun 
salissa. Tilaisuus sai tänä 
vuonna poikkeuksellista ar-
voa, sillä Suomen Palloliiton 
nuorisopäällikkö Timo Viita-
nen ja Keski-Pohjanmaan nuo-
risopäällikkö Craig Ramsay ja 
puheenjohtaja Jan-Erik Sun-
dell olivat vieraina juhlassa. 
He luovuttivat KPV:lle Nuori 
Suomi sinettitunnuksen laa-
dukkaasta juniorityöstä.

- Sinetti on paitsi tunnus laa-
dukkaasta juniorityöstä myös 
velvoite jatkamaan määrätie-
toisella linjalla, kiteytti Viita-
nen puheenvuorossaan.

Viitanen oli erittäin otettu 
lämminhenkisestä juhlasta. 
Hän soitti vielä illalla autos-
taan, kun palaili kohti Helsin-
kiä ja kehui KPV:n junioripäät-
täjäisten konseptia. 

Kalle Myllykangas toi juhla-
väelle KPV:n hallituksen ter-
veiset. Junioripäällikkö Jouko 
Vierimaa puolestaan kertasi 
kauden tapahtumia juniorija-
oston näkökulmasta. Erityisen 
ilahduttavaa on junioreiden 
määrän kasvaminen nuorem-
missa ikäluokissa. Tyttötoi-
minta on vahvassa nousussa. 
Pikkukentille on joukkueet jo 
jokaisessa ikäluokassa. Pii-
risarjapeleihin oikeuttavien 
pelaajalisenssien määrä on 
vuodessa noussut alle 15-vuo-
tiaissa lähes 50 lisenssillä.

Vahvasta juniorityöstä – 
mutta myös kapeasta edustus-
joukkueen materiaalista – ker-
too puolestaan se tosiasia, että 
kuusi juniori-ikäistä pelaajaa 
pelasi kesän aikana edustus-
joukkueen ykkösdivisioonaot-
teluita. Näistä A-ikäiset Joonas 
Pennanen ja Ville Luokkala 
samoin kuin loppukaudesta 
B-juniori Aleksi Paavolainen 
olivat jo vakiokokoonpanossa. 
Lisäksi edustuksessa saivat 
pelejä Matias Nygård (A-jun), 
Petteri Forsell (B) ja Jesse Ii-
vonen (B).

Vuoden juniori valitaan perin-
teisesti ensimmäisen vuoden 
A-junioreista. Tällä kerralla 
valinta kohdistui Matias Ny-
gårdiin. Pitkänhuiskea toppari 

ehti keväällä korkata maaotte-
lupelit Slovakiaa vastaan pela-
tussa harjoitusmaaottelussa. 
Myöhemmin kesällä Matias 
kantoi vastuuta lähinnä Kip-
pareiden kakkosdivisioona-
joukkueessa. 

Vuoden tyttöjuniori oli merii-
teiltään kovempi kuin poikaju-
niori. Hanne Ojanperä on 1991-
syntyneiden maajoukkueen 
vakiokalustoa ja pelasi kauden 
aikana viisi maaottelua. Mur-
tautuminen maajoukkueeseen 
tapahtui Puolan turnauksessa. 
Syksyllä Hanne kävi myös Vi-
rossa pidetyt EM-karsinnat. 
Kuten Matiaskin, Hanne pelasi 
kesän sarjaottelut aikuisten 
joukkueessa.

Vuoden pikkujunioriksi valit-

tiin 2000-syntyneiden ikäryh-
mästä toisen polven KPV-juni-
ori Julius Reini.

Vänin taitopelaajan palkin-
non perusteena on menestys 
piirin taitokilpailuissa. Tänä 
vuonna KPV sai peräti viiden 
ikäluokan mestaruudet. Hanne 
Ojanperä (B-tytöt), Juho Sal-
minen (C15), Oscar Uusitalo 
(E10), Akseli Kalermo (F9) ja 
Oliver Uusitalo (F8) voittivat 
sarjansa. Taitopelaajien valinta 
tapahtuikin kilpailuaikojen pe-
rusteella. Isojen kenttien taito-
pelaajaksi nousi Hanne Ojan-
perä ja pikkukenttien Oliver 
Uusitalo.

Ikäluokkien huipuista palkit-
tiin tänä vuonna Celtic-taululla 
D13-juniori Saku Ahonen, Lel-

lan pytyllä (C15-pojat) Harri 
Hujanen, Eeva-Kaarina Lam-
pisen palkinnolla (B-tytöt) Satu 
Kivijärvi, Kanada Trophyn (B-
pojat) sai Björn Krook sekä 
junioripäällikön valitsema jal-
kapalloilu on ykkönen patsaan 
B-juniorijoukkueen kapteeni 
Patrick Byskata. 

Muistopalkintoja jaettiin neljä. 
Leo Torpan lahjoittaman peli-
miehen kengän sai vuoden ju-
niorin haastajana maalivahti 
Joonas Myllymäki. Amico Mä-
kisen pokaalin sai B-junioreista 
Tuomas Vikman. Eeva-Kaarina 
Lampisen palkinnon (B-pojat) 
sai Timo Heikkilä. KPV:n enti-
sen puheenjohtajan Kalle Hon-
gellin lahjoittaman ”Onnellista 
aikaa KPV:ssa” –pokaalin sai 
C14-juniori Teemu Mäki.

Avainpelaajien kentälliseen 
pääsivät vuoden maalivahtina 
Joonas Toskala (C14), vuoden 
puolustajana toista vuotta pe-
räkkäin Aleksi Paavolainen (B-
pojat), vuoden pelintekijänä So-
fia Huhtala (D13-tytöt), vuoden 
hyökkääjänä Mikko Laitala 
(D13) sekä Fair Play pelaajana 
Konsta Tastula (C15). 

Joukkueiden tähtipelaajien 
sikermä löytyy erillisenä tau-
lukkona samoin kuin juniorija-
oston Vihreä sydän pokaalien 
ja lautasten saajat.

Joukkueiden omista palkin-
noista pääsivät osallisiksi seu-
raavasti.

D12-pojat: Kummipelaaja 
Tero Koskelan pytty Evert 
Aartsen, Ärrän pytty Harri 
Heiermann, Ronaldinho Oscar 
Uusitalo ja tulokkaan pytty 
Joona Korpi.

D13-pojat: Taistelijan pal-
kinto Roope Gustafsson ja 
vuoden liukutaklaaja Miska 
Lindberg.

C14-pojat: Valmentajan pal-
kinto Emil Seppä, Vanhan 
Kallen Fair Play Hanrik Mu-
lari, Festival cup Jere Man-
ninen, Neste-turnaus Janne 
Puumala.

C15-pojat: Sami Hyypiä –po-
kaali Eetu Luokkala, Opet-
tajien palkinto Jani Ammes-
mäki.

B-juniorit: Luton Town me-
morial Patrick Byskata.

Junioripäättäjäisissä ei unoh-
dettu myöskään valmentajia 
ja muuta seuraväkeä. Pal-
kinnon edellinen saaja Rolf 
Mannström päätti antaa Matti 
Suhosen muistopalkinnon tyt-
töfutiksen vahvalle organisoi-
jalle Janne Isolankilalle. Pia 
Savolainen puolestaan jatkoi 
Oscar Niemen kiertopalkin-
non Kuisma Hattuselle. Jari 
Myllymäki valitsi vuoden 
puuhamieheksi junioripääl-
likkö Jouko Vierimaan. KPV-
hengessä –pokaali oli vuoden 
Peter Haldinin hallussa, nyt 
Petska jatkoi pokaalin Kaj 
Huuhkalle.

Juniorijaoston valitsemana 
Vuoden kasvattaja-palkinnon 
sai 98-poikia jo neljä kautta 
vetänyt Mika Lindholm, pik-
kukenttien tehovalmentaja oli 
Harri Lundell (E10) sekä vuo-
den valmentajana kolmannen 
kerran B-junioreiden Hannu 
Laakso. Samalla vuoden val-
mentajan pokaali jäi Hannun 
haltuun ja ensi vuonna kier-
toon lähtee uusi pokaali.

Juniorijaoston ruusut meni-
vät tällä kerralla Leena Luok-
kalalle ja Tuula Rannistolle. 
Kumpikin on aktiivisesti tu-
kenut lastensa jalkapallohar-
rastusta ja molemmat ovat ak-
tiivisesti osallistuneet seuran 
talkootoimintaan.     

Sinetin luovutus junioripäättäjäisissä

Junioripelaajien aatelia. Vasemmalta Teemu Mäki C14 (Kalle Hongellin kiertopalkinto), Timo Heikkilä B-jun (Eeva-Kaarina Lampisen kiertopal-
kinto, Harri Hujanen C15 (Leo Torpan kiertopalkinto), Saku Ahonen D13 (Celtic taulu), Satu Kivijärvi B-tytöt (Eeva-Kaarina Lampisen kiertopal-
kinto) ja Hanne Ojanperä B-tytöt (taitopelaaja ja myös vuoden tyttöjuniori). 

Jokainen ikäluokka kävi lavalla esittäytymässä ja pokkaamassa palkintonsa. Vuorossa nuorimmat tytöt eli 
F9-tytöt.


