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KPV:n naiset valmistautuvat 2-divariin
Naisten joukkue koostuu edellisvuoden tapaan sekä naisista
että B-juniori-ikäisistä tytöistä. Aluksi joukkueen keskuudessa oli ajatus, että B-tytöt
mahdollisesti osallistuisivat
omana joukkueenaan B-tyttöjen I divisioonaan, mutta tytöt
itse tekivät päätöksen keskittyä yhden joukkueen peleihin
eli naisten sarjaan. B-tyttöjoukkueena pelataan kuitenkin lisäksi oman ikäluokan piirisarjaa.
Yhdistelmäjoukkueen koko
on aika iso, mikä on erittäin
positiivinen asia, koska pelejä
tulee kuitenkin olemaan paljon: naisten II-divari, naisten
piirisarja ja B-tyttöjen piirisarja. Pelejä tulee riittämiin
kaikille.
Joukkue on valmistautunut
hyvin alkavan kauden sarjaan. Ennen ja jälkeen helmimaaliskuun flunssakierteiden
on pystytty harjoitella täyspainoisesti. Joukkueella on ollut
noin neljä kertaa viikossa yhteiset harjoitukset. On ollut
erittäin mukava nähdä, kuinka kehitys sekä nuorempien
että vanhempien pelaajien joukossa on ollut huikeaa. Mieluisa tosiasia on ollut myös
huomata, että KPV on vakiinnuttanut paikkansa naisjalkapalloilun kartalla. KPV nähdään oman kaupungin ulkopuolella jo nyt sopivana joukkueena nuoren naisjalkapalloilijan kehittymiselle. Pelaajia on liittynyt joukkueeseen
sekä Kortesjärveltä että Lapualta. Vetovoima ja innostus
on suuri, että noinkin kaukaa
kuljetaan harjoituksiin. Koulumaailman tarjoama mahdollisuus aamuharjoituksiin edistää pelaajien intoa tulla Kokkolaan opiskelemaan (lukiot ja
muut toisen asteen koulut) ja
samalla saamaan laadullista
lajiharjoittelua.
Viimevuotinen joukkue ei ole
kokenut yhtään varsinaista
pelaajamenetystä muihin seuroihin. Päinvastoin, uusia pelaajia on liittynyt joukkueeseen. Olemme saaneet muutaman "paluumuuttajankin":
Outi Laitinen tekee paluun
joukkueeseen SM-sarja kokeilun jälkeen ja Emmi Jansson
palaa parin Tampereen Ilvesvuoden jälkeen. Tervetuloa takaisin! Molemmat tulevat var-

KPV:n C-tytöillä eivät harjoituskuviot poikkea poikien vastaavista.

maan tuomaan oman vahvan
kokemuksensa joukkueen hyödyksi. Saara Kauppinen tuli
kaupungin toisesta naisjoukkueesta, ja tuo joukkueeseen
mm. vahvaa tekniikkaosamistaan.
Anni Valpas on aloittanut innostuneesti lajin uudelleen
muutaman väli vuoden jälkeen. Emmi Alanen on nuori,
C-tyttöikäinen suurlupaus, joka on tullut seuraan Lappajärveltä. Maija-Leena Kottari
muutti Ullavalta Länsipuiston
lukioon opiskelemaan ja samalla
jalkapalloilemaan
KPVin. Seppälän Ella siirtyi
Lapualta veljensä tapaan
KPVn riveihin. Kortesjärveltä
on joukkueeseen saatu Miia

Ritala ja Henna Ryhänen, jotka ovat vielä C-tyttöikäisiä
osaajia.
KPV on yhdessä Pallopiirin
kanssa järjestänyt v.87-91 syntyneille tytöille leirejä talven aikana kerran kuussa.
Leirit on pidetty joko Kokkolassa tai Kuortaneella. Pari
päivää kestäneen leirin ohjelmassa on ollut lajiharjoittelua
2-3 kertaa päivässä sekä luentoja. Leirejä pyritään jatkamaan jälleen ensi syksyn ja
talven aikana.
Kaikki ne uudet pelaajat tai
taustahenkilöt, jotka ovat
kiinnostuneita KPVn nais-ja
tyttöjalkapalloasioista, voitte
ottaa yhteyttä Peter Haldiniin
tai Pauli Hohenthaliin.

Naiset ja B-tytöt
Johansson Anette, Kullberg Veera, Pohjonen Marika, Kalliokoski Johanna, Telimaa Pauliina, Vierimaa Milla, Kuusela Henna, Nikula Elisa,
Keskitalo Jonna, Katajaranta Jutta, Boström Nina, Puumala Saija,
Kauppinen Saara, Valpas Anni-Veera, Kottari Maija-Leena, Sipiläinen
Jenna, Joukainen Nina, Nikkilä Saija, Långbacka Lina, Jansson Emmi,
Laitinen Outi, Moilanen Reetta, Ritala Miia, Ryhänen Henna, Seppälä
Ella ja lisäksi Ojanperä Hanne, Mannström Iina, Kivijärvi Satu.

KPV:n C90-tytöille
vahvistuksia
Harjoituskausi aloitettiin jo
marraskuussa ja harjoituksia
on pidetty 2-3 krt viikossa.
Joukkueeseen on tullut uusia
pelaajia mukaan ja nyt on hyvä lähteä viemään uutta kautta läpi parinkymmenen pelaajan turvin. Joukkue sai vahvistusta entiseltä rakkaalta viholliselta, kun Kortesjärven
joukkue ei saanut enää joukkueellista tyttöjä kasaan niin
muutama innokas siirtyi meille.
Talven harjoituskautta piristi osallistuminen C-tyttöjen
Futsal-sarjaan kahdella joukkueella. Molemmat joukkueet
tsemppasivat hienosti kaikki
viisi turnausta ja sijoituksena
4. ja 5.
Turnauskauden avasi jo Kevät-turnaus Vaasassa huhtikuun lopulla. Tytöt tsemppasivat hienosti ja raataminen palkittiin hopeamitalilla. Turnauksessa oli mukana 13 joukkuetta. Heinäkuussa osallistumme Oulu Cupiin ja Kokko-

la Cupiin. Koko kesä pelataan
C15-tyttöjen ja B-tyttöjen piirisarjaa. Oman ikäluokan piirisarjassa tarkoitus on laittaa
vastustajat koville ja verkot
tötterölle jos se poikisi vaikka
kauden lopussa mitalit pelaajien kaulaan. Viime kaudella
jäimme turnauksissa niukasti
mitalipelien ulkopuolelle, mutta nyt taistellaan leijonan lailla mitaleista, jopa siitä kaikkein kirkkaimmasta.
Pelaajat:
Jenni Lukkarila, Hanne Ojanperä, Emilia
Salo, Miia Ritala, Laura Tolonen, Satu Kivijärvi, Ella Vahtiala, Henna Ryhänen, Sina Hakala, Ina Mannström, Mia Pokela, Airin Bahmani, Annastiina Taipale, Anna-Henriikka
Lahti, Nelli Portin, Emmi
Forslund, Katriina Vesalainen,
Laura Mattila, Emmi Alanen,
Viktoria Byskata ja Terhi
Raasakka.
Valmentajat: Pauli Hohenthal, Harri Ojanperä ja Satu
Rantala.

