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Lajien kirjoa T-97:n kaudessa
Joukkueen kausi 2008 oli erittäin monipuolinen ja tapahtumarikas. Lajiharjoituksien
lisäksi tytöt ovat käyneet lenkillä, pelanneet futsalia ja sählyä sekä sulkapalloa, talven aikana yhdessä myös hiihdettiin
ja luisteltiin. Harjoituskauden
aikana joukkue teki vierailut
Vaasaan Sportin vieraaksi sekä
Ouluun ONS vieraaksi pelaten
harjoituspelit molempia joukkueita vastaan.
Kauden 2008 aikana tytöt
osallistuivat keväällä Ilmajoen
Netikka -turnaukseen, Nesteturnaukseen kotoisassa Kipparihallissa sekä monien tyttöjen
mielestä kauden päätapahtumaan Profile -turnaukseen Iisalmessa. Näistä jokaisesta turnauksesta
kotiintuomisina
erinomainen kolmas sija. Lisäksi tytöt osallistuivat Kokkola Cupiin, josta hieno 4. sija
sekä syksymmällä osallistuminen OEAM -turnaukseen Oulaisissa. Turnausten lisäksi osallistuttiin alueen piirisarjaan.
Tuloksellisesti kausi oli mai-

nio: voittoja 24, tasapelejä 9 ja
tappioita 13. Maalisuhde erinomainen 115 – 59. Koko joukkue onnistui ja kehittyi kauden
aikana huimasti, erityismaininta
maalikuningattaresta
Eveliina Hakalasta, 40 tehtyä
maalia kauden aikana!
Uusi kausi odottaa jo nurkan
takana, sillä marraskuun lopulla
alkaa Futsal piirisarja -09, samoin pienen tauon jälkeen harjoitukset ovat alkaneet. Uudet
tytöt, tervetuloa mukaan! Lopuksi kiitokset menneestä kaudesta upealle tyttöjoukkueelle,
joukkueen tukijoille ja tietysti
vanhemmille!
Kuvassa ylärivissä vasemmalta oikealle: Lotta Järvi, Ida Lakanen,
Kia Liedes, Iina Laasanen, Eveliina Hakala, Karoliina Isolankila,
Emma Malkamäki, Krista Leppälä, Anniina Rintapää, Juulia Rintala. Alarivi vasemmalta oikealle:
Henna Björkbacka, Aliisa Karvonen, Sara Torppa, Jenika Ojakoski,
Jenni Wacklin sekä edessä Linnea
Salonen.

Pelimiehen otteita kymmenvuotiaissa
Aloitimme kauden harjoittelemalla joulukuussa Kipparihallissa ja Villan koululla sekä
joka toinen viikko Urheilutalolla, joka tuli mukaan tammikuussa. Talvikauden harjoittelimme keskimäärin 2-3 kertaa
viikossa sekä pelaamalla muutamia harjoitusotteluita mm.
OLS:aa, EviU:ta, Jaroa ja KPV:n
eri ikäluokkia vastaan. Ensimmäiset ulkoharjoitukset olivat huhtikuun alussa Villan
koulun pihalla. Lumi oli vielä
maassa, mutta pojat nauttivat
nenänpäät punaisina ja jakelivat komeita liukutaklauksia
lumihangessa iloiten kauden
ensimmäisistä ulkoharjoituksista.
Kesäkauden harjoittelimme
kolme kertaa viikossa ja vain
parin viikon tauko oli Kokkola
cupin jälkeen. Pelikausi aloitettiin perinteisesti Nesteturnauksella, johon osallistuttiin
kahdella joukkueella ja 34 pojalla. Kesällä taisteltiin monissa
turnauksissa ja peleissä. Piirisarjassa oltiin kolmella joukkueella; yksi 97-syntyneiden
sarjassa ja kaksi omassa ikä-

Pojat-98 joukkuekuvassa.
luokassa. Useilla eri kokoonpanoilla pelattiin eri turnauk-

sissa, mm. Vierumäki, Ylivieska,
Kauhajoki, Kokkola, OEAM ja

Norvalla, joista tuliaisina yksi
turnausvoitto sekä kolme kol-

matta sijaa. Turnauksista pojat
ja me joukkueen toimihenkilöt saatiin todella mahtavia ja
kasvattavia kokemuksia, hienoja voittoja ja tiukkoja pelejä.
Tappioiden karvasta kalkkiakin
tuli nieltyä.
Jokaisessa pojassa on pelimiehen alun otteita. Kehittyminen
on ollut monipuolista ja selvästi havaittavissa. Hyvää työtä
pojat! Pelejä oli yli 70 ja harjoituksiakin tuli tahkottua kauden
aikana yli 100. Osallistuminen
on ollut vähintäänkin kiitettävää! Kiitos vanhemmille, isovanhemmille ja muille poikien
sukulaisille, jotka jaksoivat kuljettaa ja kannustaa poikia koko
pitkän kauden ajan. Kiitokset
myös valmentajille Mika Jokelaiselle, Kai Alajoelle, jojo Lotta
Riksmanille, uudelle jojolle
Vesa Nurmelle sekä SUPERhuoltajalle A-P Uusikartanolle.
Hän on hoivannut, huoltanut,
lääkinnyt ja pitänyt pojat virkeinä läpi kesän pelien ja temmellysten.
Terveisin KPV-98 poikien vastuuvalmentaja
Mika Lindholm
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