
Kokemäen Pallon palkittavat 2011 

Tyttöfutisjoukkueet 

Tytöt 05 – 06 Tytöt 03 – 04 
 
Valmentajat: Jenna Puolakka, Elina Alavuo, Saara Kuhalainen, Piia Soili, ovat tehneet hyvää työtä 
tyttöjen parissa, ja ovat olleet innolla mukana kehittämässä joukkueen toimintaa.  

 
Tytöt pelasivat kesällä Eurassa kivikyläliigaa, sekä osallistuivat leikkimaailman turnauksiin. 
Harjoituksia oli kaksi kertaa viikossa, loppukaudella harjoituksia kerran viikossa. Kerran pidettiin 
harjoitukset hevostalleilla, missä päästiin ratsastamaan poneilla.  
 

05-06 
JENNI FORSBERG  - kentän duracell 
Kuljettaa palloa taitavasti ja harhauttelee rohkeasti isompia pelaajia nuoresta iästään huolimatta. 
Jenni ei luovuta kesken vaan jatkaa loppuun asti 
 
SANNI SUOVANEN - Ilopilleri 
Tulee aina harjoituksiin hymyssä suin. Tekee kaikki harjoitukset reippaasti 
 
EMMA TAMMINEN- kauden rohkelikko 
Tullut rohkeasti mukaan joukkueeseen ja uskaltaa ottaa palloa isommiltakin vastustajilta. Emma 
pelaa reippaasti kaikilla pelipaikoilla ja hänellä on myös pelisilmää kentällä. 
 

03-04 
VILMA - Puolustaja 
Oli koko kauden joukkueen luottopakkina. Sai kauden aikana paljon rohkeutta ja uskalsi ottaa 
pallon pois myös isommilta vastustajilta. Hoiti oman pelipaikkansa mallikkaasti. 
 
KAISU - Maalitykki 
Kuljettelee palloa rohkeasti vastustajan päässä ja päättää hyökkäykset useimmiten laukaukseen. 
Näistä palkintoina on ollut maaleja. 
 
VEERA – Joukkuepelaaja 
On aina innolla mukana harjoituksissa ja peleissä. Kentällä Veeralla riittää energiaa sekä 
hyökkäykseen että puolustukseen. Lisäksi Veera on kehittynyt huikeasti kauden aikana, niin 
tekniikassa kuin pelaamisessakin.  
 

DT12 

Valmentajat: Jaana Laihonen, Sami Reinikainen 
 
Kaudesta: Ensimmäinen kausi vierähti tutustuen jalkapallon saloihin. Talvella Futsalia ja kesällä 
piiri sarjaa. Ikähaarukka on iso, 99 syntyneistä 03 syntyneisiin ja vastustajilla saattoi olla myös 98 
syntyneitä mukana, niin siitä huolimatta nuoremmatkin pelaajat uskalsivat haastaa vanhempia. 
Kevät ja syys kierroksen taulukot laskien yhteen, niin emme olleet edes sarjamme viimeisiä. 
Tyttöjä kauden aikana kävi ringissä kaiken kaikkiaan 19 ja syyskuussa paperilla ringissä oli 16, 
aktiivisia olinoin 10. Ensi kaudella kohti uusia tavoitteita. 
 



 
Palkittavat: 
 
Vuoden harjoittelija. Aktiivisin harjoituksissa kävijä: Roosa Soili 
Vuoden maalitykki. Teki yli puolet meidän maaleista: Minna Malinen 
Vuoden tsemppari. Ei jätä tilanteita kesken. Kannustaa muita: Venla Laine 

 

F8 ”Junior” 

Valmentaja Sami Vuori, Jan-Markus Timoska ja Juha Lähteenmäki 

Harjoittelija: Riku Lavonius 
Taistelija: Aleksi Forsberg 
Kehittynein: Matias Nieminen 

F8 ”Senior” 

Valmentajat: Jan-Markus Timoska, Juha Lähteenmäki, Sami Vuori 

Harjoittelija: Poissa ainoastaan yksistä harjoituksista tammikuusta alkaen. Lisäksi joka 
harjoituksissa harjoitellut esimerkillisesti, kunnioitettava saavutus.  

Veeti Nylund 

Puolustuksen lukko ja taistelija: Ei pelkää palloa, eikä vastustajaa. Pelaa aina tilanteet loppuun 
asti, välillä maalivahtina, välillä puolustajana. 

Niklas Saari 

Hyökkäyksen kultakenkä: Lähes joka pelissä maaliin osunut ja puolustajia narutellut vastustajien 
kauhu. Lisäksi joukkueen pomputteluennätys. 

Camilla Timoska 

 

F9 
 
Valmentajina toimivat: Rami Kantola ja Tero Nevala 
 
Kaudesta:  
 
F9 -joukkue osallistui tammikuussa Alastarolla järjestettyyn Futsal -turnaukseen. Iloisen ja 
reippaan reissun tuloksena oli 2 niukkaa ja 1 selvempi tappio. Pelit antoivat tsemppiä ja suuntaa 
kevään harjoituksiin. 
 
Keväällä F9 ja F8 -joukkueet järjestivät yhteisen Futsal -turnauksen Kokemäellä. Vanhempien 
aktiivisen yhteistyön seurauksena sunnuntaina 13.3 järjestettiin 10 joukkueen ja yli 100 pelaajan 
turnaus Sataedu -areenalla. Vastustajat voittivat pelit, mutta peli-iloon se ei vaikuttanut ollenkaan. 
Turnausjärjestelyt ja -tunnelma saivat kaikilta kehuja, ja turnauksesta näyttää muodostuvan jo 
perinne Kokemäelle.  
 



Alkukesän kohokohtia oli joukkueen ensimmäinen "yönyli" -turnaus Porissa. Aamusta iltaan 
pelattiin jalkapalloa, niin pelikentillä kuin majoituskoulun pihallakin. Pelaajilla ei tullut äitejä ikävä ja 
huoltajaisätkin selvisivät yöstä sekä reissusta kohtuullisin vaurioin. Lauantain kolmesta pelistä 2 toi 
voiton. Sunnuntain peleissä oli vastustajien vuoro voittohuudoille. Fiiliksiä kuvasi kommentit 
"Tullaanhan tänne ensi vuonnakin"!  
 
Joukkueen ensimmäinen kausi leikkimaailmassa alkoi kesäkuun alussa. Pelipaikkakuntina olivat 
Kokemäki, Pori, Kankaanpää, Nakkila, Rauma ja Huittinen. Pelattiin15 todella tiukkaa ottelua, 
joista 4 voittoa ja yksi tasapeli. Joukkuepelaaminen kehittyi koko kauden ajan huimin harppauksin 
ja tasaväkiset pelit sisuunnuttivat jokaista henkilökohtaisesti. 
 
Elokuun alussa oli vuorossa neljän pelin Volkkariturnaus Huittisissa. Maalihanat aukesivat 
jokaisessa pelissä ja kaksi viimeistä peliä voitettiinkin selkeästi. Tämä turnaus osoitti jälleen 
jokaisen pelaajan kyvyn ja halun oppia edellisistä suorituksistaan ja kehittyä niin yksilönä kuin 
joukkueenakin. 
 
Kopa F9 on valmentajiensa mielestä ikäluokan reiluin joukkue ja olemme erittäin ylpeitä jokaisesta! 
 
 
"TERÄSBETONIPAKKI": Puolustuksesta innostunut, kaikkien luottamuksen ansainnut, ohittamaton 
…OSKARI HENTTINEN 
 
"KEHITTYNYT TREENARI": Kaikissa treeneissä mukana, myös vapaa-aikana treenaava ja täten 
suurin harppauksin edelleen kehittynyt esimerkkipelaaja…JOONA SUNNILA 
 
"JOKA PAIKAN TAITURI": Pelaaja hallitsee kaikki pelipaikat kentällä ja vaihtaa niitä ilman 
harmittelua joukkueen edun mukaisesti… JASPER PENTIKÄINEN 
 
E10 

Valmentajat: Jorma Menna, Jyri Jaakkola, Kaisa Kuhalainen 
 
Kaudesta: 

 
Kauteen lähdettiin lähes samalla miehityksellä kuin viime vuonnakin muutamaa poikkeusta 
lukuunottamatta. Tuttujen pelikaverien merkitys näkyikin mm. poikien syötöissä, jotka napsahtavat 
kerta kerralta paremmin kohdalleen ja peleihin alkaa löytyä oikeaa ideaakin, kunhan harkoissakin 
jaksetaan vain keskittyä. Kesän aikana tuli vastaan voittoja kuten tappioitakin mutta hyvä asenne 
säilyi mukana aina loppuun asti tilanteesta huolimatta. 
 

Joonas Toroska: voimanpesä 
pelaa tilanteet loppuun asti eikä pelkää kontaktia. Nopea ja hyvän vedon omaava kärki sai pallon 
maaliin kuluneella kaudella useaan otteeseen ja onkin yksi joukkueen kantavia voimia. 
 
Riku Miettinen: tsemppari 
Loistavalla pelisilmällä varustettu pelaaja, joka näyttää mallia toisille hyvällä asenteella ja 
pallonhallinnalla. Maalissa ahkerasti häärinyt nuorimies osaa myös ohjata kanssapelaajiaan 
taitavasti. 
 
Konsta Virtanen: kauden kehittynein 



Uransa tähänastisesta lyhyydestä huolimatta rohkea sekä kaudella selkeästi taitojaan kartuttanut 
pelaaja, jolta löytyy vakaata tahtoa harjoitella, tehdä ja oppia. 

 

D13 
 
Valmentajina toimivat: Ari Liukko-Sipi, Markku Reunanen mv-valmentaja, A-P Kivinen, jojo  
 
Kaudesta: 
 
 Kausi OK. Kokonaisuudesta kouluarvosana 8 eli hyvä. Huippukohtana syyskauden avauspeli 
Ulvilassa jolloin voitimme sen hetken sarjajohtajan selvin numeroin 5-0. Sekä syyskauden 
viimeinen peli, jossa päihitimme yhden pelurin vajaalla pelaten lopullisen sarjaykkösen eli Lujan 5-
2. Loppukauden harjoittelua vaikeutti salibandy- ja jäkiskausien päällekkäisyys futiskauden vielä 
jatkuessa.  
 
Joukkueessa on paljon potentiaalia vielä parempaan kauteen, toivottavasti nykyinen ryhmä jatkaa 
harrastusta ja lisäksi tarvitsemme vielä 2-4 uutta perustaidot omaavaa pelaajaa, mikäli jatkamme 
11 vastaan 11 sarjassa ensi kaudella. Tällä kaudella joukkueen vahvuus oli keväällä 15 peluria ja 
syyskaudella 13.   
 
 
PUOLUSTUKSEN LUKKO. Tätä pelaajaa vasemman laitapakin pelipaikalla ei juurikaan pallon 
kanssa vastustaja ohita. Matias omaa myös hyvän teknisen vasemman jalan laukauksen. Pystyy ja 
osaa pelata myös maalivahtina, kuten kauden viimeinen peli osoitti… Matias Kivinen 
 
VUODEN TULOKAS. Alexilla on paljon hyviä vuosia edessä tämän harrastuksen parissa. Hän 
pääsi hyvin pelaamisen juoneen ja on tervetullut peluri joukkueeseen… Alex Pentikäinen 
 
JOUKKUEEN MONIOSAAJA. Sepi pelasi paikalla kuin paikalla aina hyvin. Sepi on erinomainen 
joukkuepelaaja eli hän ajattelee aina pelisuorituksissaan joukkueen etua, eikä itsekkäästi omia 
tavoitteita. Tämä pelaaja kuuntelee valmentajan ohjeita aktiivisesti ja myös toteuttaa parhaansa 
mukaan näitä ohjeita kentällä… Severi Kopo 
 
 
Naiset 
 
Naistenjoukkueesta voisi sanoa, että se on Satakunnanjoukkue. Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 
pelaajia Kokemäeltä, Harjavallasta, Eurasta sekä Kiikoisista. Loppukaudeksi saatiin myös yksi 
pelaaja lainapapereilla FC- Raumasta. 
 
Naiset osallistuivat talvikaudella futsal – piirisarjaan kahdella joukkueella. Toinen joukkue sijoittui 
toiseksi ja toinen yhdeksänneksi. Talvikausi harjoiteltiin hankipallon merkeissä Peipohjan valaistulla 
talvi-stadionilla. Lisäksi harjoiteltiin koulun saleissa.  
Naiset saivat paikan 2Divariin, kun Pallo – Iirot luopuivat sarjapaikasta. Lisäksi pelattiin piirisarjaa. 
Kausi alkoi hyvin. Pari voittoa heti alkuun ja joukkueen taistelutahto oli korkealla. Seuraavat pelit 
maalin, kahden tappiolla alkoi näkyä pelaajien asenteessa. Kova tappio kierre alkoi syödä intoa, 
mutta ei nyt sentään kokonaan. Kauden paria murska tappiota lukuun ottamatta joukkue taisteli 
kuitenkin mallikkaasti loppuun asti. Harmittavat loukkaantumiset pilasivat osaltansa joukkueen 
menestyksen. Nyt mietitään yhdessä joukkueen kanssa mitä ja mitkä tavoitteet asetetaan 
ensikauteen.  
Joukkueesta palkitaan seuraavat pelaajat.  
 
 



Joukkuepelaaja   
Tehnyt kovaa työtä joukkueen eteen, voi peluuttaa melkein joka pelipaikassa. Onnistunut 
muutaman kerran maalinteossakin ja menee tilanteet loppuun asti. 
Kaisa Kuhalainen 
 
Taistelija 
Monessa pelissä piti joukkueen taistelu henkeä yllä. Teki kovaa työtä alakerrassa ja kehittyi 
tekniikassa ja liikkeessä Loistavat muutamat torjunnat pitivät tulokset siedettävinä.  

 

Maria Reikko  
 
Kauden tulokas: 
Tuli mukaan naisjoukkueeseen kesken kauden, eikä ollut pelannut yhtään ison kentän peliä ennen. 
Pelannut vain 7v7 pelejä. Ensimmäisessä pelissä näkyi pelaamattomuus, mutta kehitys ollut 
huimaa loppukautta kohti mentäessä. Taistelee tilanteet loppuun, eikä luovuta vaikka vastassa olisi 
puolta isompi kaveri. Ensikausi tulee olemaan vielä parempi pelillisesti. 
Karoliina Huida    
 

Miehet 

Taistelija:Tomi Mäkinen 

Tsemppari:Mikko Laine 

Luottopelaaja:Kai Laaksonen 

 

Seuran taitokisat  

 

Tytöt (-06) H 5 1. Jenna Saari 52.66 

 
2. Jenni Forsberg 61.03 

 
3. Jenni Sippola 81.96 

 Tytöt (-05) G 6 1. Oona Nylund 43.07 

 
2. Karoliina Kivenmäki 44.86 

 
3. Sanni Suovanen 52.07 

 Tytöt F 8 1. Camilla Timoska 162.62 

 
2. Tessa Palomäki 171.4 

 
3. Veera Karen 187.8 

 Tytöt F 9 1. Anni Uusiniitty 166.7 

 



Tytöt E10 1. Matilda Marila 189.1 

 Tytöt E11 1. Jonna Uusiniitty 166.2 

 
2. Roosa Soili 192.5 

 Tytöt D 12 1. Minna Malinen 171.9 

 
2. Riikka Soili 174.5 

 
3. Venla Laine 176.9 

 Tytöt C 15 1. Elina Alavuo 130.46 

 
2. Jenna Puolakka 131.37 

 
3. Inkeri Sivula 136.47 

      
Tytöt B 17 1. Emmi Torkkeli 112.27 

 Naiset 1. Jaana Laihonen 100.06 
2. Piia Soili 110.47 

 

Pojat (-05)G 6 1. Jimi Kuivakoski 173.31 

 Pojat (-04) G 7 1. Riku Lavonius 125.55 
2. Niko Kiuru 133.38 
3. Ville Lahtinen 140.34 

Pojat F 8 1. Oskari Henttinen 110.0 

 
2. Niklas Saari 112.93 

 
3. Joni Lähteenmäki 143.28 

 
 Pojat F9 1. Lassi Lavonius 95 

 
2. Ville Kiuru 108 

 
2. Niklas Nevala 108 

 
3. Aapo Vettenranta 111 

 Pojat E 10 1. Samu Reinikka 150.8 

 
2. Joonas Toroska          156.2 
3. Kasperi Torkkeli 158.9 

Pojat D 13 1. Matias Kivinen 
        
119.5 

 
2. Helmeri Reunanen          

        
161.2 

 

 



Koko seuran kaudelta 2011 palkittavat: 

 

Erityismuistaminen: 

Kokemäkeläisessä jalkapallossa vuosikymmeniä vaikuttanut. Muun muassa niin Teljän Nousun 
kuin Kokemäen Pallon perustamisessa mukana ollut, valmentanut ja pelannut ainakin kuudella eri 
vuosikymmenellä. Edelleen käy aktiivisesti nuorempien kanssa pelaamassa. Meidän kaikkien 
kuuluu ottaa hänestä esimerkkiä. Täyttää nyt marraskuussa 60-vuotta. 

Jorma Menna 

 

Vuoden tyttöpelaaja 

Pelasi sekä poika, että tyttöjoukkueessa. Uurasti monessa pelissä väsymättä ja kovalla innolla. 
Tehtaili maaleja paljon ja antoi myös hyviä syöttöjä. Kokokentän työmyyrä. 
Camilla Timoska 
 

Vuoden poikapelaaja 

Ei ikinä arkaile palloon menemistä vaikka vastassa olisi isompikin kaveri. Hän on joukkueensa 
puolustuksen luotettu muuri sekä lähes väsymätön juoksija kentällä, mikä näkyy aina 
pelitilanteesta toiseen. Taitava poika, jonka mielipide harvoin jää kuulematta... 
Samu Reinikka 
 
Vuoden Fair Play pelaajat 
 
tytöt/naiset 
Tuli mukaan alkukaudesta naisjoukkueeseen. Alussa hieman arkaillen, mutta nopeasti pääsi 
mukaan joukkueen kuvioihin. Kauden aikana tuonut osaamistaan enemmän esille ja pelaa tilanteet 
loppuun asti. Kentän ulkopuolellakin tulee kaikkien kanssa toimeen. 

Susan Takala 

 
pojat 
Joukkueensa maalitykki, teki paljon maaleja, enemmän kuin kukaan toinen joukkueesta. Hän pelaa 
hyvin myös pelinrakentajan tontilla ja muistaa puolustusvelvollisuuden. Harjoituksissa oli mukana 
ahkerasti ja hyvällä innolla ja asenteella. 
Mikko Kivinen 

  

Vuoden Maalikuningatar 

Jaana Laihonen 

 

 



Vuoden Maalikuningas 

Jukka Mäkinen 

 
Vuoden juniorilupaus 
 
Vuoden juniorilupaus on osoittanut palavaa innostusta jalkapallon harrastamiseen. Hän on käynyt 
jokaisessa harjoituksessa ja pelissä. Näiden lisäksi hän on harjoitellut vapaa-aikanaan aktiivisesti 
jalkapalloa ja monipuolisesti muitakin lajeja. Kaikki tämä yhdistettynä luontaiseen lahjakkuuteen, 
on kehittänyt vuoden juniorilupauksesta nopean, teknisesti taitavan, vahvan, periksi antamattoman 
ja molemmilla jaloilla potkaisevan joukkuepelaajan. 
Niklas Nevala 
 
 
Vuoden pelaaja 
 
Omaa hyvän tekniikan pallon kanssa. Kauden aikana huima kehitys pelinluvussa. Pelasi kauden 
aikana myös FC- Kisulan joukkueessa 7v7 sarjaa. Pääsi mukaan palloliiton järjestämään C - 
tyttöjen piirijoukkuecupiin, missä edusti mallikkaasti KoPaa. 
Inkeri Sivula 
 

 

Vuoden valmentaja 

Aina mukana harjoituksissa ja peleissä läpi koko kesän, D-poikien valmentaja 

Ari Liukko-Sipi 

 

Vuoden joukkue 

Nuori joukkue, jonka pelaajat uskalsivat haastaa selvästi vanhempia ja kokeneempia vastustajia. 
Kausi meni yleisesti ottaen kuitenkin hyvin ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kohti uusia kausia ja 
haasteita. 

D-Tytöt 

 

Vuoden seuratyötekijä 

Tämänlaisten henkilöiden ansiosta Kokemäellä pelataan jalkapalloa. On ollut aina aktiivisesti 
mukana jalkapallon seuratoiminnassa. 

Jorma Menna 

 

 



 

 


