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Jalkapalloiluun innostuneet G-juniorit
KPV:n G97 -junioreissa opetteli jalkapallon alkeita viime
kaudella lähes 40 poikaa ja
muutama tyttökin. Osallistumisprosentti harjoituksiin ja
peleihin oli kiitettävää luokkaa. Muutenkin toimintaa leimasi innostuneisuus ja halu
kehittyä hyvässä kaveriporukassa.
Painopisteenä harjoittelussa
oli perustaitojen opettelu, joita
hioimme pienryhmäharjoitteissa. Harjoituksia oli talvikaudella Kipparihallissa kerran viikossa ja kesällä ulkokentillä kaksi kertaa viikossa.
Otteluviikoilla harjoittelimme
ainoastaan keskiviikkoisin.
Tämä osoittautui sopivaksi
määräksi näin pienille pelureille. Innostuneisuutta on
syytä ruokkia sopivin annoksin, jotta siitä riittää myös tuleville vuosille.
Ikäluokka jaettiin kahteen
eri joukkueeseen (Roma ja Inter), joilla osallistuimme kesällä neljään piirisarjaturnaukseen, Jussin cupiin sekä Kaustisella järjestettyyn Festivalcupiin. Sokerina pohjalla oli
luonnollisesti Kokkola-cup,
jossa pääsimme testaamaan

taitojamme tuttujen vastustajien lisäksi mm. latvialaisten
ja virolaisten joukkueiden
kanssa. Saatiin paljon onnistumisen elämyksiä, mutta
myös motivaatiota kehittää
edelleen taitoja.
Silmiinpistävää kauden aikana oli se, että perustaitojen
kartuttua suurin osa pojista
pystyi jo oppimaan myös joukkuepelaamisen alkeita. Tapahtui oivallusta, että pallon voi
saada takaisinkin, jos sen
syöttää kaverille.
Kummallekin joukkueelle
tuli em. turnauksissa yhteensä 18 ottelua sekä talven harjoituspelit päälle. Periaatteena oli se, että kaikki saavat
yhtä paljon peliaikaa ja kenelläkään ei ollut vakiopelipaikkoja. Niin se vaan on, että pelit ne tässä iässä kehittävät ja niitä odotetaan jännityksellä.
Ohjaajina toimivat allekirjoittaneen lisäksi kauden aikana Henna Kuusela ja Kai Tastula. Lisäksi monet vanhemmista olivat avustamassa harjoituksissa ja peleissä. Joukkueessa onkin ollut koko kauden ajan mukava ilmapiiri.

Perinteinen Patamäen kenttä oli nuorimpien joukkueiden harjoituskenttänä.

Vastuuta on jaettu varainhankinnan, tiedottamisen, varustehankintojen ym. toimintojen
osalta, mikä on lisännyt yhteishenkeä ja sitoutumista.
Enää kaikki ei ole yksistään

Kaitsun varassa.
Esitänkin tässä kaikille mukana olleille kiitokset kuluneesta kaudesta ja toivotan
kaikki entiset ja uudet pelurit
vanhempineen mukaan toi-

mintaamme. Katsokaa nettisivuiltamme lisätietoja – harjoituksissa nähdään!
Terveisin
Harri Lundell

valmentaja

Pallo-Sisko työssään

Uuno Hyyppä ja Jenni Mäki palkintomitaleineen.

Vipinää jalkapallokoulussa
Kulunut kausi 2005 on ollut vilkasta ja iloista aikaa Jalkapallokoulussa. KPV on tarjonnut 7-vuotiaille ( 98-syntyneille) ja sitä nuoremmille tytöille ja pojille toimintaa jalkapallon parissa ympäri vuoden. Tammikuun
pakkasten aikaan pääsimme pitkän odotuksen jälkeen nauttimaan sisähallin ihanuudesta; Kipparihalli tarjoaa upeat (ja kuivat)
harjoitusolosuhteet lapsillemme. Kesäaikana
treenasimme Kirkonmäen jalkapallokentillä.
Jalkapallokoulu ei ole ollut kauden aikana
pelkkää harjoittelua, vaan myös tositoimia.
Osallistuimme kesän aikana kahteen turnaukseen: kesäkuussa Jussin Kuppiin ja heinäkuussa Kokkola Cupiin. Turnaus kuin turnaus, niin meidän vihreä jengi tulee runsaslukuisena paikalle.
Pelit ja todelliset tilanteet vastustajien
kanssa tuo harjoituksille tarkoituksen, ja on
antoisaa seurata sitä miten sekä lapset että
aikuiset nauttivat kentällä yhdessä olosta ja
taistelusta, koko pelin hengestä. Takkiin tulee, ja voittoja sataa. Yhtälailla nämä molemmat kokemukset tuovat sen palkinnon meille
jokaiselle vapaaehtoiselle.
Näemme ja ymmärrämme lasten riemun
kautta sen, miksi tämä harrastus on myös
meille aikuisille antoisaa. Mikä onkaan palkitsevampaa kuin mennä kovan matsin jälkeen kotiin hikisen lapsen kanssa, ja nähdä

väsyneen, mutta niin tyytyväisen hymyn hänen huulillaan. Maaleja lasketaan, ja voitoista riemuitaan. Tappion maljaa maistaessa
kannustetaan toisiamme seuraavaan koitokseen. Ei se haittaa, kuulee muiden tsemppaavan toisia. Seuraavalla kerralla sitten.
KPV on halunnut antaa kaikille kaupungin
lapsille mahdollisuuden kokea jalkapallon
hienous tarjoamalla maksuttomat harjoitusolosuhteet. Muutama lapsi on tullut maakunnastakin mukaan. Joukkuetta pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Runsaslukuisesta
vanhempien joukosta toivon aktiivista osallistumista; valmentajia ja apuvalmentajia
tarvitaan aina näin ison lapsikatraan luotsaamisessa.
Lokakuussa jalkapallokoululaisia on jo yli
kahdeksankymmentä! Kannustan kaikkia
rohkeasti ottamaan vastuuta lapsen harrastuksesta. Voin kokemuksesta kertoa, että
osallistuminen Jalkapallokoulun toimintaan
antaa hyvän mielen, ja minullakin on nyt
harrastus josta nautin. Tämä on koko perheen laji.
Tervetuloa kaikki uudet lapset ja vanhemmat tutustumaan toimintaamme.
Erja Gustafsson

joukkueenjohtaja
KPV Jalkapallokoulu

Kun sarjakausi alkaa saattavat sääolosuhteet olla vielä hyvinkin hyiset ja sateiset. PalloSiskot pystyttävät kioskin
kauden alkaessa milloin mihinkin. Aina on odotettava viime hetken tietoa kenttätoimikunnan päätöksestä, missä
joukkueet saavat pelata.
Yleensä kevät alkaa Kirkonmäen kentällä, joskus jopa
Santahaan hiekalla. Kioskin
pystyttäminen on kovin haasteellista, kentillä ei ole valmiita kalusteita tai suojia jotta
suuri määrä katsojia saataisiin kunnialla palveltua.
Tuuli ja sade eivät siis häiritse
ainoastaan peliä vaan myös
Pallo-Siskojen työtä, useamman kerran on improvisoitu
kenttävahtimestarien avustuksella tuulensuojaa tai muuta välttämätöntä. Tilanne helpottuu hieman kun pelit siirtyvät Keskuskentälle vaikka
sielläkään ei parasta palvelua
pystytä tarjoamaan. Katsomon alla olevat tilat ovat niin
huonossa kunnossa ettei kioskia haluta laittaa sinne. Kellotaulun vieressä olevan katoksen alla on sekä kahvi että
makkaramyynti. Kentältä ei
löydy mitään varastotilaa
kioskin tavaroille vaan kaikki

tuotava joka peliin uudestaan
ja säilytettävä muualla, tämä
on myös yksi syy sille että kioski pysyy yksinkertaisena.
Kioskin valikoimaa ei siis kannata kehittää ennen kuin olosuhteet ovat paremmat, onneksi asiakkaat ovat olleet aika tyytyväisiä nykyiseen ja
jaksavat tulla myös pääkatsomosta kentän toiseen reunaan.
Jonot ovat joskus liian pitkiä,
valitettavasti esim. makkarapisteitä ei voi laittaa useampia, katos on välttämätön ja
grillien määrä rajallinen. Ei
kannata investoida useampaan omaan toimivaan grilliin
ennen kuin kentältä löytyy
kunnollista varastotilaa. Kesän kääntyessä syksyyn, katsojat kaipaavat lämmintä kahvia ja makkaraa vielä enemmän, onneksi Te kaikki uskolliset asiakkaat jaksatte kärsivällisesti odottaa vaikka tuulenpuuska vie servetit ja Pallo-Siskon kädet ovat niin kohmeessa että rahojakin on jo
vaikea käsitellä.
Kiitos kaikille Pallo-Siskojen
asiakkaille tästä kaudesta, ensi kevättä ja Teitä odotellessa!

KPV:n jalkapallokoulu on ilmainen

tavat Seppo Peuraharju ja Erja
Gustafsson.
Mukaan tuleville ei kasata
sen suurempia ennakkopaineita, kuin kiinnostusta lajiin sekä
ylle harjoitteluun sopiva jalkine- ja pukeutumisvarustus.
Lenkkarit ja verkkarit ovat riittäviä aloitukseen. Palloja riittää
seuran puolesta, lupaa Seppo.
Jalkapallokoulusta voi tiedusteluja kohdistaa Erjan ja Sepon lisäksi myös junioripäällikkö
Jouko Vierimaalle, puh. 050 351
4569.

Sunnuntaisin klo 11-12 jalkapallohallin uudella tekonurmimatolla käy vipinä ja vilske,
kun KPV:n 1998 syntyneet ja sitä nuoremmat ovat omassa jalkapallokoulussaan.
Koulu pyörii ympäri vuoden ja
on kaikille osallistujille ilmainen. Koulun ovet ovat avoinna
myös uusille tulokkaille, niin
pojille kuin tytöillekin, lupaavat
koulutuksesta päävastuun kan-

Virpi Sorvisto
ja Pallo-Siskot

