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Juniorikauden päättäjäisissä
ennätysosanotto
Juniorikauden päättäjäisiä
vietettiin perinteisesti Pyhäinpäivänä ammattikoulun salissa. Juontajana toiminut junioripäällikkö Jouko Vierimaa
totesi avauspuheessaan, ettei
viimeisten viidentoista vuoden
aikana sali ole käynyt yhtä ahtaaksi nuorten jalkapalloilijoiden ja heidän vanhempiensa
määrästä.
75-juhlavuottaan elävä KPV
on pysynyt myös junioripuolella erittäin virkeänä ja uudistuskykyisenä seurana. Voitto
Kentalan keräämä juhlavuoden valokuvanäyttely oli esillä
myös juniorikauden päättäjäisissä. Tehtiin ja osattiin sitä
aikaisemmin, mutta myös nykyään.
– Valokuvien ottamisen aikaan KPV oli poikien juttu.
Nyt KPV on myös tyttöjen ja
koko kodin juttu. Juniorijalkapalloilu antaa elämyksiä, ilon
ja onnistumisen hetkiä koko
jalkapalloilevalle perheelle, totesi Vierimaa puheessaan.
KPV:n hallituksen terveiset
juhlaan toi puheenjohtaja Jorma Nikkanen. Hän huomioi juniorikaartista Petteri Forsellin
ja Nicky Haldinin, jotka kesän
aikana ovat monella tavoin
auttaneet edustusjoukkuetta
ja sen pelaajia.
Juniorivalmentajat valitsivat vuoden junioriksi Arttu
Seppälän. Arttu ehti kauden
aikana pelata virallisia maaotteluita alle 19-vuotiaiden joukkueessa Israelin turnauksessa
sekä epävirallisia maaotteluita Englannissa pidetyllä harjoitusleirillä. Edustusjoukkueessa Arttu pelasi 21:ssa ykkösdivisioonan ottelussa ja teki kauden aikana kaksi osumaa.
Vuoden tyttöjunioriksi valmentajat valitsivat B-juniori
Elisa Nikulan ja vuoden pikkujunioriksi 7-vuotiaan Valtteri Palosaaren.
Vänin taitopelaajien kiertopalkinnot jaetaan perinteisesti seurassa piirin taitokisoissa
parhaiten menestyneille junioreille. Tällä kerralla taitopelaajan palkinnot piti laskea kisoissa suoritettujen pisteiden
perusteella, sillä KPV kahmi
eniten taitokisamestaruuksia
piirin kisoissa. Pikkukentän
taitopelaajan pokaalin sai

Ammattikoulun sali täyttyi kahteen otteeseen pelikauden päättäjäisissä.

Oscar Uusitalo G-pojista.
Oscar teki taitokisoissa Palloliiton kultaisen taitomerkin
arvoisen suorituksen. Ison
kentän taitopelaajan pokaalin
sai D92-pojissa pelaava Juho
Salminen. Juhon lailla piirin
taitokisoissa kultamerkkiin
ylsi C-tytöissä pelaava Hanne
Ojanperä.
Perinteiseen tapaan päättäjäiset oli jaettu kahteen puoliskoon. Ensimmäisenä oli palkittavina pikkukenttien pelaajat. Seppo Peuraharju, Mika
Lindholm, Sara Myntti ja joukkueenjohtaja Erja Gustafsson
johdattivat lavalle viisikymmenpäisen pikkujunioreiden
ryhmän. Jokainen sai kauden
osallistumisestaan KPV:n mitalin.
H-juniorit (-97 syntyneet)
olivat nuorin KPV:n ryhmä, joka osallistui piirin sarjoihin.
Kautta on menty kahdella ryhmällä KPV Inter ja KPV Roma
italialaisfaniksi tunnustautuvan joukkueenjohtaja / valmentaja Kai Tastulan valinto-

C-tytöt Viivi Clarke ja Jonna Koivisto palkintoineen.

jen mukaan. Valmentajana
ryhmässä ovat toimineet Harri Lundell ja Henna Kuusela.
Tilaisuudessa pojat saivat
KPV:n muistomitalit.
Valmentaja Rauno Lesonen
johdatti lavalle seuraavaksi
G96-juniorit. Joukkueenjohtajana tässä ikäryhmässä on
Jaana Tarvainen. Perinteinen
pelikenttien aatelia -lista on
luettavissa erikseen, samoin
juniorijaoston lahjoittamien
"vihreä sydän" -palkintojen
luettelo. Lisäksi jokainen poika sai joukkueenjohdon erikoispalkinnon eli vihreä kuula
-rasiat.
G-tyttöjen valmennuksesta
ovat kauden aikana vastanneet vastuuvalmentajana Rolf
Mannström sekä apuvalmentajina Ina Mannström, Satu
Kivijärvi, Anette Johansson ja
Marika Pohjonen. Joukkue ehti jo pelaamaan piirisarjan turnauksissa ja Kokkola-cupissa.
F-pojat olivat kesän Tapio
Hakalan ja Timo Åstrandin komennossa. Menestystäkin ehti

tulla, mm. Kokkola-cupin finaalipaikka. Joukkueen omia
palkintoja saivat Niko Ahonen
(ärrän pytty), Teemu Polso
(kummipelaaja Tero Koskelan
pytty) ja Oscar Uusitalo (Ronaldinhon pokaali parhaasta
taitokilpailusuorituksesta).
Jussi Salminen, Valtteri Valpas, Petri Gustafsson ja Jukka
Kipponen hoitivat E94-poikien
valmennuksen. Juho Ellilä sai
kauden maalivahdin palkinnon, Mikko Laitala taistelijan
palkinnon sekä Aleksi Karvonen nimettiin vuoden liukutaklaajaksi.
E-tyttöjen vastuuvalmentajana toimi Kai Sorvisto. Kai
valitsi ryhmästään palkinnot
Elina Kaasiselle, Jonna Koivistolle, Lotta Sorvistolle, Noora Koskelalle, Lina Luokkalalle, Johanna Övermarkille, Viivi Clarkille ja Emmi Peuraharjulle.
D12-pojat ovat jo siirtyneet
isojen poikien puolelle ja palkintojenjakotilaisuus alkoi
heidän osaltaan klo 14. Jari

F-pojat Miro Dahl, Teemu Polso ja Matias Lindfors.

Kola, Teemu Kerola, Vesa Ruokoja ja Asko Reinikainen johdattivat lavalle hyvähenkisen
poikajoukkueen. Tuomas Salminen sai valmentajan palkinnon, Wanhan Kallen Fair Play
palkinnon sai Jere Haakana,
kummipelaaja Petri Piispasen
pytyn Jan Lindfors, Festival
cupin Sami Kilpelä ja Nesteturnauksen pytyn Joonatan
Liedes.
D13-pojat olivat yksi KPV:n
tämän kauden piirinmestareista. Matti Teerikankaan,
Petri Martikaisen ja Kaj
Huuhkan johdolla piirin kultamitalit pujotettiin jokaisen pojan kaulaan. Lisäksi joukkueen omia kiertopalkintoja saivat Niko Mustonen (Mikael
Forssell), Lauri Hakala (Thierry Henry), Teemu Mäki (Ryan
Giggs), Jukka Rita (Zinedine
Zidane), Joonas Palosaari (Roberto Carlos), Niko Kaikkonen
(Sami Hyypiä), Juho Salminen
(valmentajan palkinto), Miika
Hirsikangas (Neste 2004),
Aleksi Rintapää (neste 2005)
ja Jani Ammesmäki (opettajien palkinto).
Perinteisen D-juniorien Celtic-taulun sai tänä vuonna
Konsta Tastula. Celtic-taulu
on kiertänyt vuodesta 1970
lähtien, joten Konstan nimi on
36:s nimi tauluun.
Steve Clark, Kari Vanhakangas sekä maalivahtivalmentaja Robert Slotte valmensivat
C14-pojat nuorempiensa tavoin piirinmestaruuteen. Vaasan piirin kanssa yhteisestä
aluesarjasta tuli hopeaa. Vihreä sydän ja pelikenttien aatelia -palkintojen lisäksi joukkueiden omia palkintoja saivat
Aki Tuokko (Keijo Haaponiemen palkinto), Janne Möttönen (taistelijan palkinto), Jer-

