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Kohti ison kentän pelejä Lehdistä lainattua
KPV-94 pelasi viimeisen kauden välikentällä ja katseet oli
jo osittain käännetty kohti
ison kentän pelejä. Kausi 2006
alkoi futsalin merkeissä, jossa
kohdattiin vuotta vanhempien
joukkueita. Futsal antoi kaiken kaikkiaan hyvän pohjan
kesän piirisarjapeleille.
Keväällä osallistuttiin Seinäjoen Sisun ja Neste turnauksiin. Molemmissa turnauksissa pärjättiin ihan hienosti
esim. Neste-turnauksessa oltiin finaalissa.
Kesällä ja syksyllä pääpaino
oli piirisarjan peleissä ja kesän luonnollinen huipentuma
oli Kokkola-cup. Koko kauden aikana pelattiin tasaisia
vääntöjä ja välillä voitettiin ja
välillä hävittiin. Tärkeintä oli
kuitenkin yhdessä olo ja monet iloiset kokemukset sekä
onnistumisen hetket.
KPV-94 joukkue oli välillä
kuin
”muukalaislegioona”,
koska ringin pienuuden takia
osa pelaajista harjoitteli 93
ryhmän kanssa ja osa 95 ryhmän kanssa.
Tavoitteeksi asetettiinkin
oman, yhtenäisen joukkueen

Juha Malinen, valmentaja:
– Siitä se lähtee, kun kävelemään juuri
oppineelle lapselle antaa pallon. Todennäköisesti lapsi alkaa potkia sitä.
Se on ihmeellinen vietti ihmisellä ja
tulee jostain syvältä sisältä.
Jyrki Heliskoski,
maajoukkuevalmentaja:
– Kaikki kirjoittaminen on tänään mielestäni sellaista, että se on kuin meri:
pinnalla kuohuu perhanasti, mutta syvällä on oikein tosi hiljaista. Kukaan
ei ehdi tekemään mitään analyysiä,
koska se vaatii aikaa, paneutumista
ja ymmärtämystä.
Jussi Salmisen valmentama D12 jätti välikentät taakseen.
saaminen kaudeksi 2007.
Tässä onnistuttiin ja nyt
joukkue on täynnä ”taistelumieltä”. Kohti kautta 2007
lähdetään 17 pelaajan voimin. Joukkue on asettanut
tavoitteeksi sijoittumisen piirisarjassa neljän joukkueen
joukkoon, jolloin saataisiin
aluesarja paikka.
Vuonna 2006 joukkueessa
pelasivat seuraavat pelaajat;

Ahonen Saku, Boudissa Samir, Dahl Miro, DeJong Jesse,
Gustafsson Roope, Karvonen
Aleksi, Kipponen Janne, Kuusela Riki, Laitala Mikko, Liedes Joonatan, Lindberg Miska,
Puumala Jani, Rantala Paavo,
Raudasoja Taneli, Salminen
Tuomas ja Virkkala Joni.
Valmentajana toimi Jussi
Salminen ja joukkueenjohtajana Petri Gustafsson.

Perustaidot etusijalla
Harjoittelun pääpaino oli edelleen perustaitojen opettelussa,
mutta pelitaidon osuus oli jo
edelliskautta suurempi. Joukkueessamme toteutettiin kauden läpi Puolen Pelin Takuuta
ja pelaajakohtainen ottelumäärä (n. 40-50 ott./pelaaja)
kohosi lopulta aika suureksi,
koska ”pelaamalla oppii parhaiten”! Jokaiseen ottelutapahtumaan pyrittiin rakentamaan
tasaiset joukkuejaot jossa välillä onnistuttiin paremmin ja
välillä heikommin.
Menestystä ei kauden aikana
tarkoituksenmukaisesti haettu
hampaat irvessä, mutta esim.
Särkänniemi-Cup osoitti, että
pojat ovat hyvällä kehitys-

tiellä matkalla yhä paremmiksi futareiksi. Tampereella
poikamme voittivat mm KuPS:
n, Kuusysin,ja PK-35:n hyvätasoisia tasoryhmiä ja osoittivat
esityksillään, että etelän suurseurat eivät ole ”karussa”. Hienoa pojat!
Mainittakoon vielä, että poikamme edustivat kaikilla turnausmatkoilla KPV:ja hienosti
ja jopa Tampereen 3 vrk:n turnaus sujui aivan mahtavasti,
ilman minkäänlaisia kommelluksia.
Suuren kiitoksen ansaitsevat valtavan työmäärän kauden aikana tehneet ahkerat
talkootyöläisemme: äidit, isät,
siskot, veljet ja isovanhemmat.

Kiitos!
Yksi talkoohengen vaikuttavimpia ilmentymiä oli saksalaisen ystävyysjoukkueemme
Erlangenin Kokkolan vierailu,
josta jäi kaikille paljon lämpimiä futismuistoja. Saksalaisystäviemme vierailu osoitti, että
jalkapallo on kieli, jota puhutaan ja ymmärretään kaikkialla maailmassa!
Lopuksi haluamme kiittää
hienoa joukkuettamme ja
kaikkia toimihenkilöitä jotka
toiminnallaan ovat mahdollistaneet kauden jouhevan läpiviennin.
Palloveikot ihmeitä antoi,
Kokkolan kartalle kantoi!

Minttu Paavola, F.U.N-tyttöfutishankkeen päällikkö:
– Tuotamme vuosittain aineistoa, jota
viime vuonna tilasi yli kaksituhatta
naisopettajaa, mikä merkitsee, että
materiaalimme tavoittaa yli puolet
kaikista Suomen peruskouluista ja se
rohkaisee naisopettajia ottamaan jalkapallo mukaan liikuntatunneille.

hin entisiä pelimiehiä vetäjiksi. Kynnys
tulla mukaan toimintaan on matala,
kun ei ole pakko sitoa itseään joukkueen valmentajaksi.
Jouko Harjunpää,
Espoon Honka:
– Espoo on kyntämätön pelto, ojittamaton suo. Täällä on kaikki mahdollisuudet ja rikkaimmat yritykset. Meillehän tarjotaan tätä kuin tarjottimella.
Me olemme vain väline espoolaiselle
jalkapalloilulle. Hoidamme nämä asiat
oikealla tavalla ja menemme menestykseen.
Joakim Jensen,
jalkapalloilija Hammarby:
– Ruotsalainen media seuraa jalkapalloa aivan eri tavalla kuin suomalainen.
Hammarby on yksi Ruotsin futiksen
suurista, joten pelaajat ovat jatkuvasti
mediapyörityksessä, menivät pelit sitten hyvin tai huonosti.

Anders Johansson,
valmentaja Ruotsista:
– Tämä on uskomattoman hauskaa.
Tyttöjen valmentaminen on palkitsevaa. He kuuntelevat ja haluavat oppia,
mutta osaavat silti suhtautua jalkapalloon leikkimielellä.

Teemu Tainio, jalkapalloilija:
– Tämä on kuitenkin minun ammattini ja tärkeintä on voida keskittyä
pelaamiseen. Silloin tausta-asioiden
pitää olla viimeisen päälle kunnossa.
Minulla on tässä suhteessa ideaalitilanne: vaimo hoitaa kotia, Tottenham
hoitaa olosuhteet ja NIKE hoitaa ne
pelikengät.

Marko Viitanen,
Taitokoulu-projekti:
– Se ei ole mikään temppukoulu vaan
siellä huomioidaan futsi pelinä ja lasten liikkuminen kokonaisvaltaisena.
Toivon seurojen saavan taitokoului-

Mikko Lappalainen,
PK-35:n liigaedellytyksistä:
– Meillä pitäisi olla noin 400 000
euroa. Se olisi köyhän liigajoukkueen budjetti, mutta sillä voisi alkuun
pärjätä.

Tapsa Hakala
& Timo Åstrand

-95 faktoja
Pelaajia: 30, harjoitustapahtumia: 99
(aktiivisimmat harjoittelijat Mikko
Lankila & Tom Åstrand, 95 kertaa paikalla!)
Turnaukset:
- Itsenäisyyspäivän Futsal, Kokkola (3
joukkueella mukana)
– Hiihtolomaturnaus, Kokkola (2)
– Nesteturnaus, Kokkola (1)
– Ylivieska-Cup (2)
– Särkänniemi-Cup, Tampere (2)
– Kokkola-Cup (3)
– KPV P95-turnaus, Kokkola (2)
E11 joukkue harjoitteli edelleen perustaitoja. Peleissä oltiin puolen
pelin takuulla ja kaikki pelaa -periaatteella. Joukkueen vetämisestä
kantoivat päävastuun Tapio Hakala, Timo Åstrand, Timo Pokela ja Timo
Polso.

Lisäksi osallistuimme piirisarjan
neljään turnaukseen (2 joukkueella
kuhunkin). Yhteensä kauden aikana
joukkue pelasi n. 90 ottelua.

KPV:n perinteinen jalkapallokoulu käynnissä
Jalkapallokoulua pidetään Kipparihallissa sunnuntaisin klo 11.00-12.00
Tervetuloa mukaan kaikki vuonna 2000 syntyneet tai nuoremmat pelaajanalut.
Tietoja myös KPV:n nettisivuilta www.kpv.fi/juniorit/jalkapallokoulu tai Erja Gustafsson 050-5065 887

