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Nousu oli naisilla lähellä!
Palloveikkojen naiset lähtivät
kauteen uuden valmentajan
ohjauksella. Riku Wihlman
lupautui ottamaan vastuun
valmennuksesta heti, kun
vapautuisi
jääkiekkoympyröistä, ja niin hän aloitti
valmennuksensa helmikuun
aikana. Uusi valmentaja ja
valmennus näytti piristävän
koko joukkuetta ja se näkyy
kesän tuloksista. Talvikauden
treenit kovenivat, ja samalla
myös kilpailu pelipaikoista.
Kilpailu ja kova harjoittelu
on kehittänyt pelaajia isoin
askelin eteenpäin. Riku lähti
mukaan
ennakkoluulottomasti ja uteliaana näkemään,
mitä naisjalkapalloilu Kokkolassa on. Hänellä on aiemmin takanaan monen vuoden
kokemukset jalkapallosta ja
valmennuksesta miesten saralla. Kumppanikseen Riku
sai houkuteltua huoltajaksi
kokeneen Miikka Mäntylän,
joka piti huoltoon liittyvät
asiat upeasti hallussaan.
Kevään palaverissa sovittiin,
että joukkue pyrkii pelaamaan
sarjapelinsä aina parhaalla
mahdollisella kokoonpanolla.
Joukkueen henki on ollut
erinomainen ja pelaajat ovat
olleet täysillä mukana ja antaneet peleissä kaikkensa, valmentajansa antaman esimerkin mukaisesti! Huumoria ja
mukavaa yhdes
säolo ei koskaan ole kuitenkaan unohdettu vaikka vakavasti onkin pelattu.
”Kevään harjoittelussa lähdimme aluksi keskittymään
pelkästään
perusasioiden
parantamiseen (syöttötaito,
palloton liike, maalinteko,
jne.). Nuorta innostusta ja
sopivaa, riittävää kokemusta
omaavia pelaajia oli joukkueessa tasapuolisesti! Harjoittelimme keväällä kolme kertaa viikossa hallilla, kerran
viikossa koululla ja omatoiminen punttiharjoittelu vielä lisänä. Kevään harjoituspelien
maalisuhde oli 31 – 5, mutta
valmiilta pelaaminen ei kuitenkaan näyttänyt. Futsalturnauksessakin saimme menestystä molemmilla mukana
olleilla joukkueilla, molemmat
olivat finaalissa.
Sarjaottelut käynnistyivät
Klubi-36:ta vastaan Iisalmessa, ja siitä ottelusta tuli
tappio 2 - 1, joka jäi koko kesän toiseksi tappioksemme.
Pelit sujuivat hienosti aloituskierroksen jälkeen ja olimme
kevätkierroksen päättyessä

Oikaisu
Pallo-Veikon numerossa
70 lueteltiin seuran johtokunnan jäsenet perustamisvuodesta 1930 alkaen. Kuisma Hattusen
kohdalla puuttui vuosi
2001 eli hän oli yhtäjaksoisesti vuodet 1999-2006
johtokunnassa ja jatkaa
seurassa
lupaustensa
mukaisesti tilintarkastajana ja ”kansliahommia” tekemällä.

sarjassa 2 pisteen johtoasemassa.
Syyskierros alkoi vahvasti.
Aluksi kohdattiin GBK, joka
voitettiin isolla sydämellä
ja reilusti 4 – 1. Useamman
voiton jälkeen tuli tasapeli
Iisalmen joukkuetta vastaan,
ja niin sarjakärki tasaantui
Sundom IFn kanssa samoihin pisteisiin. Vaikka loppukesän pelit sujuivat hyvin, ja
tytöt olivat hyvällä asenteella

mukana, hävisimme SIFlle
keskenäisen ottelumme. Sarjanousu jäi tavoitteeksi ensi
kesälle!” kertoo Wihlman.
Riku Wihlmanin mukaan
joukkue antoi itsestään hyvän
kuvan ja joukkue kasvoi kauden aikana pelillisesti paljon.
Nouseminen ylöspäin sarjaportailla on aina vaikeaa, pelattiinpa mitä sarjaa tahansa.
”Uskon vakaasti, että jos joukkue pysyy kasassa, niin ensi

vuonna on KPVn vuoro!”
Joukkue harjoitteli maaliskuun alusta alkaen 130 kertaa. Maaleja tehtiin sarjassa
60, keskiarvolla 3,75 per
peli!. Päästettyjä maaleja oli
9 eli keskiarvo 0,56 per peli.
Joukkueen maalitykit sarjapeleissä olivat Hanne Ojanperä
ja Semola Akinlose, molemmat
17 maalia, sekä Ella Seppälä
11 maalia. Muita maalintekijöitä olivat mm. Emmi Ala-

nen (4maalia+6syöttöä), Saara
Kauppinen (3+4),Sara Myntti
(2+1), Pauliina Telimaa (2+1),
Jonna Keskitalo (1+7), Emmi
Jansson (1+1), sekä Outi Laitinen (1+2). Hanne Ojanperällä
oli sarjapeleissä lisäksi eniten
maalinjohtaneita syöttäjä, 17.
Semola Akinlose teki harjoitusotteluissa eniten maaleja
(14) ja Emmi Alanen antoi eniten maaliinjohtaneita syöttöjä
(5).

