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97-pojilla vauhti päällä
Joukkueemme kausi oli täynnä
tapahtumia ja positiivista virettä. Kauden aikana mukaan
tuli yhteensä 18 uutta poikaa
ja ainoastaan 2 lopetti. Kokonaisvahvuutemme on tätä juttua kirjoitettaessa 51 pelaajaa.
Tämä kertoo siitä, että seuraamme ja joukkueeseemme on
imua ja ainakin joitain asioita
on tehty oikein. Suuri pelaajien
määrä toi kuitenkin haasteensa
varsinkin harjoitusten suunnitteluun ja organisointiin.
Onneksi joukkueessamme on
loistava tilanne innostuneiden
valmentajien suhteen. Olemme
myös saamassa tulevalle kaudelle mukaan uusia valmentajia, joilla on myös omaa pelaajataustaa takana. Hyvältä siis
näyttää.
Jaoimme pojat keväällä
kolmeen joukkueeseen, jotka
kaikki osallistuivat turnausmuotoisesti pelattuun piirisarjaan. Piirisarjaotteluita tuli
kullekin joukkueelle yhteensä
10. Lisäksi osallistuimme ennen joulua perinteiseen kaupunkiturnaukseen, kesäkuussa
Kauhajoki-cuppiin sekä tietenkin heinäkuussa Kokkola-cuppiin. Näissä pelejä tuli n.15
lisää joukkuetta kohti. Lisäksi
kauden lopuksi kävimme Oulun luistinseuran vieraana Heinäpään tekonurmella lokakuun
alussa. Tietomaassa vierailu ja
linja-autokyyti mennen tullen
olivat kokemus sinänsä monelle
pojistamme. Kauhajoki-cup kesäkuun alussa osoittautui myös
mukavaksi tapahtumaksi. Monet olivat ensimmäistä kertaa
kauempana pelireissulla ja varmasti osaa jännittikin hiukan
luokkamajoitus ja uudet oudot
vastustajat.
Voikin todeta nyt jälkeenpäin,
että porukkamme hitsautui
entistä tiiviimmäksi kauden
aikana. Vaikka uusia poikia ja
perheitä liittyi toimintaamme

Ykkösen
joukkueet
2007
KPV:n vastustajat ensi
kauden
Ykkösessä
ovat: Atlantis FC Helsinki, FC Hämeenlinna,
GBK Kokkola, JIPPO
Joensuu, JJK Jyväskylä,
Klubi 04 Helsinki, KuPS
Kuopio, PK-35 Helsinki,
PP-70 Tampere, RoPS
Rovaniemi, TPV Tampere, TP-47 Tornio ja
VIFK Vaasa.
Sarjan voittaja nousee
Veikkausliigaan
ja toiseksi sijoittunut
karsii Veikkausliigan
13. kanssa. Sijalle 12 ja
huonommin sijoittuneet putoavat Kakkoseen.

KPV-97 joukkue pelireissulla Oulussa luistinseuran vieraana 7.10.2006. Takarivi vasemmalta: Rami Puutio, Esa Heikkilä, Patrik Tuukkanen, Raimo
Lammi, Marjatta Mäkinen, Nina Järvelä, Juho Lammi, Oliver Tuukkanen, Sami Mäkinen, Teemu Päivärinta, Jori Heikkilä, Joona Vuolle, Kai Äyhynmäki, Kaj Renlund, Ari Taipale, Seppo Möttönen, Harri Lundell, Sirpa Saastamoinen ja Tiina Nyman Keskirivi vasemmalta: Kai Tastula, Antti Piispanen, Jere Virkkala, Alex Koski, Tatu Mäki, Niko Lehtimäki, Jiri Kellokoski, Antto Äyhynmäki, Aleksi Kalliokoski, Joni Kellokoski, Tuomas Hietala,
Joel Järvelä, Antti Taipale, Ilja Sapai ja Sonja Nyman Eturivi vasemmalta: Santeri Hietala, Joonas Myllymäki, Tuukka Lundell, Konsta Puutio, Jere
Saastamoinen, Jan-Erik Enroth, Janne Nyman, Veikko Hautaniemi, Erik Renlund, Matti Heikkilä, Niklas Renlund, Alex Tastula, Tommi Möttönen,
Aku Lehojärvi ja Lasse Känsälä.
pitkin kautta mukaan, yhteishenki ja tekemisen meininki
vain paranivat entisestään. Pojat ja vanhemmat oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja
kentälläkin poikien persoonat
ja luonteenpiirteet alkoivat jo
näkyä. Olemmekin yrittäneet
käsitellä poikia mahdollisim-

man paljon yksilöinä. Painopiste on edelleenkin yksilötaitojen kehittäminen. Yritämme
kuitenkin ensi kaudella ujuttaa mukaan hiukan enemmän
sijoittumista kentällä, pelikäsitystä ja myös kunnon kohotusta. Olemmekin yrittäneet
kannustaa poikiamme harjoit-

telemaan kotona kavereitten
kanssa ja harrastamaan monipuolisesti liikuntaa. Yhteisharjoitukset pari kertaa viikossa
eivät riitä alkuunkaan taidon
harjoittamiseen saati sitten
riittävän liikunnan määräksi.
Kiitänkin tässä yhteydessä
kaikkia toimintaamme osal-

listuneita – pieniä pelimiehiä,
valmentajiamme, vanhempia
ja muita taustajoukkoja sekä
yhteistyökumppaneitamme
loistavasta kaudesta.
Kentällä nähdään!
Harri Lundell
vastuuvalmentaja
harri.lundell@kpedu.fi

Iloista pelaamista läpi kesän
KPV -96 syntyneiden talvi
meni harjoitellessa kaksi kertaa viikossa. Toinen harjoitus
oli saliharjoitus ja toinen harjoiteltiin Kippari-hallissa. Pojat
kehittyivät talven aikana kiitettävästi ja vaikka harjoituspelejä ei saatu talven aikaan
niin kesän piiriturnaukset (4
kpl), Neste-turnaus, KokkolaCup ja Kauhajoki-Cup toivat
yhteensä lähes 30 ottelua.
Joukkueessa on harjoitellut
vuoden aikana yhteensä 19 pelimiehen alkua. Lisäksi joukkueessa on käynyt pelaamassa
vuotta vanhempien ryhmässä
pelaavasta ryhmästä viisi v-96
syntynyttä poikaa.
Ryhmässä on siis tulevaisuudessakin potentiaalia kun
siirrytään isommille kentille
pelaamaan.
Kiitos vanhemmille loistavasta tuesta poikien harrastukseen ja toivottavasti
joukkueen henki säilyy yhtä
iloisena ja positiivisena tulevaisuudessakin.
Rauno Lesonen

E10:n ohjaksissa ovat olleet: Pasi Ahlsved, Rauno Lesonen ja Jaana Tarvainen.

