
Kokemäen Pallon palkittavat kaudella 2012 
 

Minitytöt 
 
Minitytöt pelasivat kesällä Euran Kivikyläliigassa. Pelejä oli sekä tyttö- että poikajoukkueita 
vastaan.  
Peleissä onnistumiset ovat kartuttaneet joukkueen itseluottamusta. 
Koko joukkue on kehittynyt paljon kauden aikana. Esimerkiksi pallonhallinta ja vedot ovat 
parantuneet huimasti.  
Loppukaudella joukkue vahvistui, kun mukaan tuli monta uutta jalkapallokoulun innoittamaa 
pelaajaa. 

 
Kehittynein 
 
On kehittynyt kauden aikana huimasti pallon käsittelyssä ja joukkuepelaajana. Myös rohkeutta on 
tullut paljon lisää alkukaudesta.  

Jessika Saari 
 

Joukkuepelaaja 
 
On aina innolla ja tunteella mukana harjoituksissa ja peleissä. Osallistuu peleissä aktiivisesti sekä 
hyökkäykseen että puolustukseen. Esimerkillinen pelaaja. 

 Oona Nylund 
 

Luottopelaaja 
 
Kauden aikana kehittyneen pelisilmän ansiosta voidaan peluuttaa kaikilla paikoilla. Pelaa peleissä 
tilanteet kovaa ja loppuun asti.  

Jenna Saari 
 

D-tytöt 
Tuloksellisesti kausi ei ollut kaksinen, siihenhän joukkueemme on jo tottunut aikaisemmilta 
kausilta. Talven harjoittelu tuotti tulosta ja keväällä pelinrakentelu oli sarjamme kaikista joukkueista 
parasta. Maalinteko ja murtautumiseen tarvittava viimeinen syöttö jäi vain puuttumaan. Ensi talven 
tavoitteena on sitten puolustuksen kehittäminen, nopeuden ja ketteryyden kehittäminen, sekä 
tasaisuuden kehittäminen. Joukkueen pelaaja runko on aika vakinainen, joka alkaa myös 
näkymään kentällä ja näkyi myös taitokisoissa. Toivottavasti runko pysyy ja jopa saataisiin sitä 
kasvatettua. 

  

 

 



Kehittynein pelaaja  

 

Kyseisellä pelaajalla jalkapalloura kestänyt 1,5 vuotta, jonka aikana on noussut joukkueen yhdeksi 
luottopelaajaksi. Huomaa selvästi, että on omalla ajalla myös leikkinyt pallon kanssa. Vuoden 
kehittynein pelaaja on Marjatta Anttila.   

 

Rohkelikko  

 

Vuosi sitten saimme joukkueeseen pienen pelaajan ja tytön vanhemmat empivät, kuinka tyttö 
pärjäisi näin isojen joukossa? Kentälle päästyään ei ole katsonut kuka on vastassa, vaan on 
harhautellut, puskenut läpi ja taistellut palloista, jopa 4 vuotta vanhemmista tytöistä. Joukkueen 
rohkelikko on Veera Karén.  

 

Vuoden puolustaja  

 

Tämä pelaaja pelaa pelistä toiseen hyvin puolustuksessa. Pallon voitettuaan ei roiski pois, vaan 
pyrkii aina pelaamaan hallitusti omille. Vuoden luottopuolustaja on Riikka Soili. 

 

F8  
 
Paras pelaaja  

 
Voi pelata paikassa kuin paikassa, hyökkääjänä, puolustajana sekä 
maalivahtina. Hallitsee kaikki osa-alueet. Niko Kiuru 
 

Kehittynein  

 
Viimeisen vuoden aikana kehittynyt huimaa vauhtia: Mikael Vandell 
 
Harjoittelija 

 
Aina treeneissä kelillä kuin kelillä, innostunut ja kovaa harjoitteleva. Riku Lavonius 

 

Joukkue F 9 
 

Valmentajina toimivat: Alussa Jan-Markus Timoska ja helmikuun jälkeen Tero Nevala ja Ilari 
Leppäniemi. 



 

Kaudesta: Joukkue aloitti kautensa treenaamalla ryhmässä, jossa oli 2003 -syntyneiden lisäksi 
muutamia vahvistuksia nuoremmista. Maaliskuun puolessa välissä Jannun treenaamat pelaajat 
siirtyivät E10 -joukkueeseen, vahvistamaan määrältään kaventunutta joukkuetta. Jo valmiiksi tutut 
pelurit pääsivät hienosti porukkaan mukaan.  

 

Kesän peleissä peluutusta jaettiin vastustajien mukaan, tavoitteena saada tasaisia pelejä. 
Joukkueen pelaajamäärän kasvaessa varmistettiin tasonmukaiset pelit ja riittävä peliaika 
ilmoittamalla 2003 -syntyneet omaan leikkimaailmasarjaansa. Tuloksena oli pääosin 
voittohuutoihin päättyviä otteluita, joissa jokainen pelaaja osoitti kehittymistään niin yksilöinä kuin 
joukkueenakin. Joukkue jatkaa treenaamista E10 -porukassa, mutta pelaa jatkossakin omat 
pelinsä. 

 

Yhdistynyt futisperhe F9! 

 

Kehitysihme 

 

Miten on mahdollista, että uusi pelaaja ottaa muut kiinni ja menee ohikin puolessa vuodessa?  
Waltteri Riento 

 

treenariunelma 

 

Tunnollisuuden perikuva, jokaisen harjoituksen täysillä läpi vetävä valmentajan 
treenariunelma…..Veeti Nylund 

 

taistelija 

 

Kaikki pelipaikat esimerkillisesti täyttävä, periksiantamaton taistelija Niklas Saari 

 

Joukkue E 10 
 

Valmentajina toimivat: Tero Nevala ja Ilari Leppäniemi 

 

Kaudesta:  

 



E10 -joukkue harjoitteli säännöllisesti ja pelasi lukuisten harjoitusotteluiden lisäksi Alastaron Futsal 
-turnauksessa, KoPan E10 -kevätturnauksessa, Piirin kevätturnauksessa, PTU -turnauksessa, 
Kauhajoki Cupissa, Volkkariturnauksessa, FC Rauman turnauksessa, TUL-
mestaruusturnauksessa ja 18 leikkimaailmapelissä. Joukkue hankki oman vieraspeliasun, jonka 
paitaan saatiin myös pelaajan nimi. Kaiken tämän mahdollisti ahkera talkoo- ja sponsorityö, josta 
kiitos kuuluu valtakunnan aktiivisimmille vanhemmille. 

 

Joukkuetta vahvistamaan saatiin maaliskuussa F9 -joukkueen 2003 -syntyneet pelaajat. 
Päävalmennusvastuu siirtyi Terolle, joka löysi parikseen Ilarin. Suunniteltu ja määrätietoinen 
valmennus johti joukkueen peliä koko kauden ajan parempiin suorituksiin. Kevätkesän vaihtelevat 
onnistumiset muuttuivat syksyllä huimaan voittoputkeen.  

 

Yksilöistä joukkue ja joukkueesta futisperhe…E10! 

 

syöttöpelin spesialisti 

 

Vuoden aikana jättiläisen askelein kehittynyt, keskitysten taituri ja syöttöpelin spesialisti Ville Kiuru 
 

vuoden treenari 

 

Aina paikalla ja intoa täynnä, elää ja hengittää jalkapalloa, vuoden treenari Joona Sunnila 
 

veräjänvartija 

 

Uuden pelipaikan hienosti haltuun ottanut, joukkueen rauhallinen veräjänvartija Roope Kantola 

 

 
E11 
Joukkue osallistui talvella Futsal-sarjaan. Joukkue pelasi hyvän sarjan kärsien ainoastaan kaksi 
tappiota. Voittoja ja tasapelejä kertyi molempia kolme. Keväällä joukkue osallistui Raumalla 
käytyyn kevätturnaukseen. Siellä pelit eivät kulkeneet ihan parhaalla mahdollisella tavalla niinpä 
neljästä ottelusta tuloksena oli kolme tappiota ja yksi tasapeli. Kesällä joukkue osallistui piirin 
leikkimaailman peleihin sekä kesäkuussa matkattiin Kauhajoki-cupiin. Kauhajoella tuloksena oli 
hyvä kuudes sija. Otteluista kolme voitettiin ja kolme hävittiin. Piirin leikkimaailman sarjasta saldo 
näytti viisi voittoa, kolme tasapeliä ja viisi tappiota. 

 
 

 



Puolustuksen tukipilari.  

Periksi antamaton taistelija. Nousi myös hyvin tukemaan hyökkäyksiä. Samu Reinikka 
 
varmanäppinen maalivahti 

 
Joukkueen varmanäppinen maalivahti joka piti joukkuetta pystyssä hyvillä torjunnoillaan ja osoitti 
myös maalintekijätaitojaan päästyään hyökkäämään. Riku Miettinen 
 
Tsemppari 

 
Tsemppari joka kehittyi kauden aikana paljon. Soveltui niin hyökkäykseen kuin puolustukseenkin. 
Joonas Ekberg 
 
 
C14 

JOUKKUEEN KAUDESTA: Kausi onnistunut, vaikka ei sellaista lentoa kuin edelliskaudella saatu 
aikaiseksi. Joukkue voitti ja pelasi muutenkin tasaiset pelit suurseura Jazzia vastaan. Lauttakylän 
Lujaa vastaan pelattiin hyvät pelit. Tuloksena voittoja, tasapeli ja yksi tappio. Pelillisesti kesä oli 
epätasainen. Välillä pelattiin tosi hyvin, välillä heikommin. Kauden viimeisessäkin pelissä oli vielä 
panosta, mikä on mainio asia. Joukkue oli lähellä piirisarjan pronssisijaa, mutta aivan siihen ei 
ylletty. 
 

Joukkueen syöttökone 

 Aaro omaa hyvän syöttötaidon sekä taktisesti oivan pelisilmän. Hän syötti monesti joukkueen 
hyökkääjiä pitkillä läpisyötöillä maalin tekoon. Aaro kävi myös ahkerasti harjoituksissa sekä omalla 
esimerkillään peleissä tsemppasi joukkuekavereitaan. Peliasenteeltaan tämä pelaaja on viimeisen 
päälle joukkuepelaaja, jolloin joukkueen etu eri tilanteissa on se tärkein tavoite. AARO LIUKKO-
SIPI: 
 

Joukkueen kehittyjä 
 

Santeri kehittyi kauden aikana suurin harppauksin sekä asenteellisesti että taidollisesti. Taidoista 
esimerkkinä yhdessä pelissä tehdyt viisi maalia mainioilla laukauksilla . Santeri on taktisesti hyvä 
pelaaja ja hän osaa hakeutua tehokkaasti vapaisiin syöttöpaikkoihin. Tällä pelurilla syksyä kohden 
harjoitusinto lisääntyi. SANTERI VALLIMÄKI 
 

Joukkueen juoksukone 

 
Nikon vahvuus peleissä on kova liike ja yritys sekä kaksinkamppailuvoima. Nikolla on hyvä 
juoksukunto ja kova tahtotila päällä peleissä ja näillä vahvuuksillaan hän on hyvä esimerkki ja 
tsemppari joukkueessaan. Niko kehittyi selvästi pallonhallintataidoiltaan kauden aikana. NIKO 
LAAKSONEN 
 

 



Koko seuran palkittavat: 

 
Vuoden juniorilupaus 

 

Hyökkäysintoinen puolustaja joka jyrää jo pelkällä nopeudellaan ohi vastustajan kuin vastustajan. 
Nopeus yhdistettynä hyvään tekniikkaan ja pelisilmään tekee hänestä todella monipuolisen 
pelaajan… Oskari Henttinen 

 
Vuoden tyttöpelaaja 

 

Tämän pelaajan voi huoletta laittaa pelaamaan mihin pelipaikalle tahansa. Aina hoitaa tonttinsa 
periksiantamattomalla asenteella. Vuoden tyttöpelaaja on Jonna Uusiniitty 

 

Vuoden poikapelaaja  

 
Keskuspuolustaja joka ei oikeastaan koskaan pelaa huonoa peliä. Loistava pelinlukutaito estää 
vastustajien maalintekoyritykset ja erinomainen laukaus on vaarallinen ase myös hyökkäyspäässä 
Lassi Lavonius 

 

Vuoden Fair Play pelaajat 
 

Tytöt 

 

Vaikka välillä joutuukin pelaamaan epämielyttävällä pelipaikalla ei nurise vastaan, vaan hoitaa 
hommansa, niin hyvin kuin osaa. Pelaa reilusti, kunnioittaa omia, sekä vastustajien pelaajia. 
Vuoden FairPlay pelaaja on Minna Malinen  

 
Pojat 

 
On kauden aikana ollut innokas harjoittelija. Pelaaja on käyttäytynyt erinomaisesti harjoituksissa ja 
sarjapeleissä hän on osoittanut kunnioittavansa peliä ja vastustajaa oikealla tavalla. Hän on 
kehittynyt kauden aikana pelaajana taidollisesti sekä pelitaktisesti isoin harppauksin. Antti Kaijanen 
 

 

 

 



Maalitykit  

 
Tekninen, taitava hyökkääjä joka onnistui useasti joukkuetovereiden luomista maalintekotilan- 
teista pistämään pallon verkon perukoille. Luvut puhuvat puolestaan: Futsal 8 ottelua 17 maalia 
Leikkimaailman pelit 24 ottelua 34 maalia. Joonas Toroska 
 

Huikean kova ja tarkka vasemman jalan laukaus iski kuluneella kaudella kolmisenkymmentä 
maalia. On maalivainunsa lisäksi nopea, vahva ja tekninen ja tuottaa jatkuvasti päänvaivaa 
vastustajan puolustukselle. Niklas Nevala 

 
 
Vuoden maalintekijä 
 

Oli kauden aikana isolla kentällä pelaavista Kopa- pelureista selvästi tehokkain maalintekijänä. 
Pelaaja kunnioittaa peliä oikealla tavalla sekä antaa peleissä aina kaikkensa joukkueensa eteen. 
Hän pelasi kauden aikana menestyksekkäästi myös muilla pelipaikoilla kuin ainoastaan 
hyökkääjänä. Mikko Kivinen 

 

Vuoden pelaaja  

 

Pelaaja on Kopassa pelatessaan edustanut seuraa Satakunnan piirijoukkueessa, piirijoukkueiden 
turnauksessa, sekä ollut yksi naisjoukkueen runkopelaajia menneinä vuosina. Lisäksi pelaa vielä 
futsalia Kopan joukkueessa. Nyt hän pelaa FC-Raumassa 1 divaria, mikä on hyvä saavutus ja 
osoitus, että pienestä seurastakin voi nousta korkeammalle sarjatasolle. Lisäksi tämä osoittaa 
pelaajille, että seura ei ole unohtanut pelaajiaan, vaikka he lähtevät muualle pelaamaan. Emmi 
Torkkeli 

 

Vuoden valmentaja 

 

Hän on tehnyt ansiokasta työtä valmentamisen parissa jo usean vuoden ajan. Joukkueen ikähaitari 
laaja ja sitä kautta kehitysvaiheet pelaajilla ovat hyvinkin eri asteella. Kuitenkin hallinnut sekä 
pelaajat että valmentamisen hienosti. Sami Reinikainen 

 

 
Vuoden joukkue 

 

Alkukauden ailahtelevat pelit muuttuivat kesän ja syksyn mittaan pitkiin voittoputkiin. E10 

 

 



Vuoden seuratyöntekijä 

 

On ollut mukana KoPan toiminnassa jo usean vuoden ajan. Ensin toimien valmentajana, sittemmin 
joukkueenjohtajana sekä johtokunnan jäsenenä. Saanut pelaajien vanhemmat olemaan aktiivisesti 
monissa eri talkoissa. Tällaisten henkilöiden panosta tarvitaan aina seuratoiminnassa. Rami 
Kantola 

 


