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Juniorikauden päättäjäiset
marraskuun puolivälissä
KPV:n junioripäättäjäisissä jouduttiin hieman poikkeamaan
perinteistä- mutta vain ajankohdan osalta. Perinteistä Pyhäinpäivän tilaisuutta siirrettiin parilla viikolla eteenpäin,
kun seuran edustusjoukkue
eteni Suomen cupin finaaliin,
jonka Palloliitto oli sijoittanut
perinteiselle junioripäättäjäisten ajankohdalle.
Siirto ei vaikuttanut tunnelmaan – päinvastoin edellisviikkojen suuri medianäkyvyys
oli vain lisännyt perhepiirin
tunnelmaa myös junioreissa.
Ammattikoulun käytävillä olikin nähtävänä Juha Kolan ja
Markku Piispasen koostamat
lehtileiketaulut KPV:n edellisviikkojen näkyvyydestä valtakunnan painetuissa medioissa.
– KPV:n juniorimäärät ovat
huimassa nousussa, sitä todistaa tämänkin tilaisuuden lasten
määrä. Pikkukenttien osalta
harjoituksiin on osallistunut
lähemmäs 300 lasta, totesi KPV:
n junioripäällikkö Jouko Vierimaa pikkukenttien tilaisuuden
aluksi.
KPV:n hallituksen terveiset
juhlaan toi edellisiltana syys-

D13-juniori Arttu Seikkula palkittiin perinteisellä Celtic-taululla.
Artulla kaulassaan piirisarjan
hopea-, aluesarjan pronssi- sekä
Palloliiton kultainen taitomerkkimitali.

koukouksessa uudelleenvalittu
puheenjohtaja Jorma Nikkanen. Hän huomioi junioreista
7-vuotiaan Hanna Vainionpään
ja 15-vuotiaan Leevi Mehtäjärven. Hanna on huomattu
jalkapallokoulussa reippaana
ja kohteliaana tyttönä. Leevi
Mehtäjärvi puolestaan on erottunut kaupunkikuvassa KPV:n
väreissä olevasta polkupyörästään, jonka tarikalla on yhtä
edustavasti varsin usein KPV:
n vihreä harjoituskassi.
Juniorivalmentajat valitsivat
vuoden junioriksi 18-vuotiaan
Joonas Pennasen. Pennanen on
herkkäliikkeinen laitapelaaja,
joka pelasi Suomen cupin otteluissa finaali mukaan lukien
sekä yksitoista ykkösdivisioonan ottelua. Jo edelliskaudella
Joonas pelasi kolmessa ykkösen
ottelua.
Vuoden tyttöjunioriksi valittiin 15-vuotias Emmi Alanen.
Emmi oli kauden aikana B-tyttöjen avainpelaaja, naisten joukkueessa paikka oli keskikentän
keskustassa. Tulipa tilille kolme
alle 16-vuotiaiden maaotteluakin Puolan turnauksessa. Vuoden pikkujunioriksi valittiin 7vuotias Juuso Gustafsson.
Vänin taitopelaajien kiertopalkintojen perustaina on perinteisesti menestys piirin taitokisoissa. Viime vuoden tapaan
KPV voitti piirin taitokisoissa
eniten mestaruuksia. Taitopelaajan palkinnot päätettiin kisoissa suoritettujen pisteiden
perusteella, sillä Hanne Ojanperä (C15-tytöt), Juho Salminen
(C14-pojat), Tuomas Salminen
(D12-pojat) ja Oscar Uusitalo
(E10-pojat) voittivat sarjansa.
Lisäksi D13-pojissa kilpaillut
Arttu Seikkula teki Palloliiton
kultamerkkiin
oikeuttavan
ajan, mutta jäi sarjassaan niukasti kolmanneksi.
Pikkukentän taitopelaajan
pokaalin sai Tuomas Salminen. Ison kentän taitopelaajan
pokaalin sai Hanne Ojanperä.
Perinteiseen tapaan päättäjäiset oli jaettu kahteen puolis-

Ammattikoulun sali kävi jälleen ahtaaksi, vaikka junioripäättäjäisten väki oli jaettu ison kentän ja pikkukentän joukkueille. Kuva pienten kenttien juhlasta, kun on jo päästy limsan ja pullan makuun.
koon. Ensimmäisenä oli palkittavina pikkukenttien pelaajat.
Seppo Peuraharju, Jari Kola ja
joukkueenjohtaja Erja Gustafsson johdattivat lavalle viisikymmenpäisen pikkujunioreiden
ryhmän. Jokainen sai kauden
osallistumisestaan KPV:n mitalin.
Palloliiton
ikäluokkajako
muuttui tällä kaudella, nyt
kirjaimilla merkittyinä on juniori-ikäluokat A-F. Jokainen kirjainmerkki sisältää nuoremman
ja vanhemman ikäluokan, joten
seuran nuorimmat juniorit jalkapallokoulun yläpuolella on
F8-juniorit (-98 syntyneet). Ikäluokan valmentajina ovat toimineet Mika Lindholm ja Mika
Jokelainen. Tilaisuudessa pojat
saivat KPV:n muistomitalit.
F9-tytöt ovat olleet pääosin

Janne Isolankilan komennossa.
Tytöt ovat osallistuneet piirin
turnauksiin. Perinteinen pelikenttien aatelia –lista on luettavissa erikseen, samoin juniorijaoston lahjoittamien ”vihreä
sydän” –palkintojen luettelo.
F9-pojat (-97 syntyneet) on
seuran suurin yksittäinen joukkue. Kesän aikana joukkueessa
on ollut peräti 51 lisenssipelaajaa. Kautta on menty kolmella
joukkueella milan, roma ja
juventus. Joukkuetta ovat valmentaneet vastuuvalmentaja
Harri Lundellin lisäksi Kaj Äyhynmäki, Patrick Tuukkanen ja
Kai Renlund.
E10-tyttöjen valmennusvastuu on kauden aikana ollut Rolf
Mannströmin harteilla. Joukkue osallistui piirin turnauksiin
ja Kokkola-cupiin.

E10-poikien
valmentajina
toimivat Rauno Lesonen ja
Kai Ahlsved. Piirin turnausten
lisäksi joukkue osallistui turnauksiin Kauhajoella ja Vaasassa.
E11-pojat olivat kesän Tapio
Hakalan, Timo Pokelan, Timo
Polson ja Timo Åstrandin komennossa. Piirin turnausten
lisäksi
joukkuekokemuksia
haettiin Tampereen turnauksesta, Kokkola-cupista ja Ylivieskan turnauksesta. Joukkueen omia palkintoja saivat
Markus Hulkko (ärrän pytty),
Oscar Ylimäki (kummipelaaja
Tero Koskelan pytty) ja Oscar
Uusitalo (Ronaldinhon pokaali
parhaasta taitokilpailusuorituksesta).
D12-tytöt
(-94-syntyneet)
palkittiin ison kentän tilaisuu-

K P V SEURAN KIERTOPALKINNOT 2006
”Vihreä Sydän”
POKAALI

Ikäluokkien huippujunioreista Konsta Tastula (C14) sai Kalle Hongellin lahjoittaman ”Onnellista aikaa KPV:ssa”pokaalin, Harri Hujanen (D13) ”jalkapalloilu on ykkönen”-patsaan, Teemu Vuorela (B-jun) Eeva-Kaarina Lampisen lahjoittaman kiertopalkinnon, Patrick Byskata (B-jun) Amico Mäkisen kiertopalkinnon,Hanne Ojanperä
(B-tytöt) Eeva-Kaarina Lampisen lahjoittaman tyttöjen pokaalin sekä Timo Heikkilä (C15) Lellan pytyn.

LAUTANEN

B -POJAT

Toni Räisälä

Tom Holmbäck

B -TYTÖT

Ina Mannström

Ella Seppälä

C15 -POJAT

Janne Möttönen

Tuomas Ruotsalainen

C14 –POJAT

Teemu Mäki

Eetu Luokkala

D13 – POJAT

Jere Haakana

Mikael Kupila

D12 – POJAT

Roope Gustafsson

Mikko Laitala

D12 – TYTÖT Jonna Koivisto

Noora Koskela

E11 – POJAT

Tom Åstrand

Harri Heiermann

E10 – POJAT

Saku Tornikoski

Miko Tornikoski

E10 – TYTÖT Sinna Koivisto

Beeda Nikupaavo

F9– POJAT

Antto Äyhynmäki

Sami Mäkinen

F9 – TYTÖT

Eveliina Hakala

Aliisa Karvonen

