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Tähtäin kohti yhä parempaa
Kausi 2008 on paketissa ja uusi
kausi on jo aloitettu - näin se
aika vain kuluu. Vajaan 2 kk
tauon jälkeen on harjoitukset
aloitettu kevyesti lenkkeillen
sekä yhdellä koulu- ja kipparihallivuorolla. Joulukuusta alkaen kipparihallivuoroja on 2
eli viikoittainen harjoittelu on
3-4 kertaa viikossa toukokuulle
asti.
Kausi 2008 meni vaihtelevalla
menestyksellä. Olimme piirisarjassa 6. ja Kokkola Cupissa
8. Kävimme myös turnausmatkalla Turussa Aura Cupissa toteamassa, kuinka Turun alueen
joukkueet olivat harjoitelleet ja
olivathan ne. Pelillisesti kauden pelit menivät ailahtelevasti. Joukkue pelasi useita pelejä todella hienosti, vaikka se
viimeinen puristus jäi useissa
otteluissa vielä tulematta. Valitettavasti heikkojakin pelejä oli.
Heikkojen pelien epäkohdat on
tallennettu muistiin ja talven
harjoittelulla pyritään saamaa
nuo epäkohdat oikaistua. Ensikauteen tulee joukkue olemaan
huomattavasti parempi, joten
vastustajat vapiskaa ja pelätkää
pahinta.
Loppukaudella muutama tyttö
pääsi harjoittelemaan myös
naisten kanssa ja pääsihän Clark
Viivi pureskelemaan Suomen
Cupin pikkufinaalissa kultaista

mitaliakin. Viivi oli ottelun loppuajan myös kentällä. Naisjoukkueen menestys antaa varmasti
KPV:n tyttöjoukkueille positiivista ajattelua siitä, että kaikki
on mahdollista tulevaisuudessa.
Töitä on kuitenkin tehtävä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ensi kesänä turnausmatkalle
olemme suunnittelemassa Ruotsin reissua Göteborgiin Gothia
Cup turnaukseen. Toivottavasti
suunnitelmat toteutuvat. Tytöt
ovat jo tässä vaiheessa innoissaan. Allekirjoittanut on myös
erittäin innoissaan. Onhan
omasta Gothia Cup reissusta vierähtänyt jo n. 25 vuotta – muistaakseni.
Ylärivi vas.: Keski-Vinkka Hanna,
Koivisto Janne ( v ), Palokari HillaRina, Huhtala Sofia, Ylinen Jatta,
Äyhynmäki Lea, Myllymäki Satu,
Äyhynmäki Heidi ( jj ), Vauhkala
Henna. Keskirivi vas.: Lehtinen Sini,
Viiliäinen Milja, Hautakoski Jenna,
Mansikkamäki Emma, Nykänen
Milla, Luokkala Lina. Alarivi vas.:
Koivisto Jonna, Clark Viivi, Kaasinen
Elina “C”, Nyblom Henni-Sofia, Peuraharju Emmi. Kuvasta puuttuvat:
Mannström Ina (v), Oinonen Saara
ja Sinna Koivisto ( mv ). Valmentajina toimii Janne Koivisto ja Ina
Mannström. Joukkueenjohtajana
toimi kaudella -08 Heidi Äyhynmäki
ja kaudella -09 Sirpa Koivisto.

Omaehtoista opastettua harjoittelua
KPV:n D-96 poikien kausi 2008
alkoi samojen teemojen merkeissä, mitä edelliselläkin kaudella oli harjoiteltu eli taitoharjoitteilla, joiden herkkyyskausi
on parhaillaan poikien osalta
meneillään. Ryhmän runko säilyi edellisen kauden jäljiltä samana muutamalla uudella kasvolla lisättynä, jonka lisäksi
nuoremmista 97-syntyneistä
joukkueeseen nostettiin kolme
poikaa. Uutena asiana pojille
tuli välikentän pelit 9 vs. 9,
missä pelitapa toi mukanaan
uusina elementteinä vähentyneen tilan keskikentällä sekä
joukkuepelaamisen perusperiaatteiden opettelun.
Kauteen lähdettiin 16 pelaajan ringillä, kun viisi pojista pelasi vielä tänä vuonna pääosan
kautta vuotta vanhempien D95joukkueen mukana. Harjoitukset käynnistyivät joulukuun
alussa, mistä alkaen huhtikuun
lopulle harjoiteltiin kaksi kertaa viikossa. Toukokuun alusta
alkaen harjoitusviikko sisälsi viikoittain kolme tapahtumaa viikossa, joista pääsääntöisesti yksi
oli peli. Harjoitteluun lisättiin
heinäkuun alusta omaehtoinen
opastettu harjoittelu, jonka pojat suorittivat kolmesti viikossa
omatoimisesti. Piirisarjassa kevätkierroksella
sijoituimme
sarjassa neljän joukkoon, mikä
takasi syyskierrokselle 1-divisioona paikan ja tavoitetasoomme
nähden saimme pelata oikean
tasoisia pelejä. Syyskierroksella
1-divisioonassa
sijoituimme
neljänneksi juuri mitalien ulkopuolelle, mutta päätarkoitus
eli pelaajien henkilökohtaisten
taitojen kehittyminen otti askeleita oikeaan suuntaan. Joukku-

Ylhäältä vasemmalta: Jyrki Roukala, Benjamin Isohanni, Akseli Kalermo, Niko Järvi, Eetu Ilmanen, Antti Korkiakangas, Juho Känsäkangas, Ari Heinoja, Timo Kalermo. Alhaalta vasemmalta: Miko Tornikoski, Jaakko Koskela, Joel Tuikka, Miikka Huhta, Jesse Roukala, Sami-Petteri Mäkinen, Miska
Tarvainen, Kim Karvonen, Saku Tornikoski.
een osalta oli hieno havaita vastuunkantajien laajentunut rinki,
kun kevät- ja syyskierroksen otteluissa keskeisinä pelaajina olivat pääosin eri pojat, missä kehitys poikien kohdalla johtui
pääosin hyvin tehdystä omatoimisesta harjoittelusta.
Turnauksia pelasimme neljä
kappaletta.
Turnauskauden
aloitimme Seinäjoella Luiz Antoniossa toukokuussa. Kesän
kohokohta oli Norjassa Kristiansundissa pidettyt Pohjoismaiset
päivät, jonka yhteydessä osallis-

tumme kansainväliseen turnaukseen. Kokkola cupissa olimme
tietenkin mukana sekä kauden
päätteksi haimme Norrvalla
cupista tuntumaa seuraavan
kauden ison kentän peleihin.
Kaikissa turnauksissa sijoituksemme oli sarjan puolivälin
paikkeilla.
Joukkueen valmentamista vastasivat Jyrki Roukala, Timo Kalermo ja Ari Heinoja. Joukkueen johdossa Tuija Korkikangas
organisoi toimintaa niin kentällä kuin talkoissakin ja Martti

Huhta tarkkaili valuuttavirtoja.
Lisäksi taustalla toimivat vanhemmat oivana apuna niin harjoituksissa kuin talkoissakin.
Kauden kokonaissaldo harjoituksissa oli 71 harjoitusta ja 45
ottelua, jonka lisäksi pelaajat tekivät 35 opastettua omaehtoista
harjoitusta.
Tämän ja edellisen kauden
keskeisimpinä tavoitteina ollut
taidon kehittäminen tyydytti
valmentajia ja omatoimisuuden omaksuminen harjoittelussa olivat isoja askeleita pe-

laajien itsensä kehittymisessä.
Harjoiteltujen taitojen vieminen peliin oli myös yksi kauden teemoista, kun siirryttiin
kaikki pelaa maailmasta pelimaailmaan, missä mm. aktiivinen harjoittelu palkittiin lisääntyneenä peliaikana. Kausi
2008 oli kuitenkin vain yksi
kausi kokonaisuudessa, missä
koko toiminnan tavoite on paljon kauempana tulevaisuudessa
jalkapallon maailmassa kunkin
pojan henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisessä.

