
Kokemäen Pallon palkittavat kaudella 2013 
 

G7 
Kopa G7 pelasi kesällä Eurassa Eupan nappulaliigaa opetellen jalkapallon saloihin! 
Pelit olivat todella opettavia nuorille pelureille tulevaisuutta ajatellen! Pelaajat kehittyivät todella 
paljon kauden aikana! 
On hieno valmentaa poikia ja katsoa kuinka paljon pojat nauttii pelaamisesta ja harjoittelemisesta! 
 

Tsemppari  
 
Sisukas maalipuiden välissä viihtyvä tsemppari joka pelasi aina hyvin! Kannusti kavereita eikä 
pelänny pistää itseään pallon eteen vaikka vedot oli vanhemmilla pojilla välillä aika kovia!  
 
Niko Laine 
 
Kehittynein  
 
Talven aikani suuria harppauksia kehityksessä ottanut kaveri! Kävi harkoissa säännöllisesti! 
Peleissä pelipaikka puolustaja, usein silti päättämässä maaleja ja liukkareita liukumassa 
vastustajan kulmalipulla! Kehittyi pelillisesti peleissä paljon!  
 
Verneri Hellemaa 
 
Taistelija  
 
Pikkumies taisteli ja taiteili pallon kanssa peleissä aina! Ei kertaakaan kauden aikana valittanut 
vaan teki aina niinkuin sovittiin! Aina taisteli loppuun saakka ja kovalla taistelulla ja periksi 
antamattomuudella palkittiin Euran peleissä muutamalla komealla maalilla! 
 

Jose Kuivakoski 

 

Minitytöt 
 
Minitytöt pelasivat kesällä Euran Kivikyläliigassa. Pelejä oli sekä tyttö- että poikajoukkueita 
vastaan. Otteluissa nähtiin runsaasti onnistumisia joka puolella kenttää ja kehitys alku- ja 
loppukauden välillä oli huomattava. Tyttöjen innokkuus jalkapalloa kohtaan on hienoa katsottavaa 
ja tappioita ei surra pelien jälkeen. 
 
Harjoittelija 
 
Pelaaja on ollut mukana Minityttöjoukkueessa alusta alkaen. Käy harjoituksissa ahkerasti ja on 
tärkeä osa joukkueen hyökkäystä.  

Karoliina Kivenmäki 
 



Tsemppari 
 
On aina innolla mukana harjoituksissa ja peleissä. Kehittynyt vuoden aikana huimasti ja 
mielipelipaikka löytyy puolustuksesta. 

Maria Jalli 
 

Yllättäjä 
 
Tuli mukaan harjoituksiin loppukesällä. Yllätti valmentajan hyvillä taidoillaan ja rohkealla 
pelaamisellaan.  

Helmi-Sofia Marjanen 

 

F9  
F9:ien kausi on mennyt loistavasti. Pelattu kauden aikana 46 ottelua joista 31 voittoa, 5 tasapeliä ja 
10 tappiota. maalisuhde n.153-63. 
Leikkimaailman pelejä pelattiin 16, joista 14 voittoa ja 2 tasapeliä. Maalisuhde 67-13. 
Harjoituspelejä pelattiin myös runsaasti, kiitokset aktiiviselle joukkueenjohtajalle Mika Kiurulle, 
pelejä viheltäneille Mika Lavoniukselle sekä Ilari Leppäniemelle. Kiitokset myös makkaravaunujen 
vetäjille, Elisa Lavonius, Sanna Laaksonen, Elina Saranen, Jari-Matti Välkkynen ja kaikille muille 
paikalla olleille! 
 

Joukkuepelaaja 

Reilu muita kohtaan, aina valmis neuvomaan ja auttamaan joukkuekavereita. Innostaa toisia 
omalla esimerkillään. Todellinen joukkuepelaaja. 

Niko Kiuru 

 

Varmat vanttuut 

Vaikka kintaat joskus hukassa ovatkin, pitää maalin puhtaana omintakeisella tyylillään. Lukuisia 
nollapelejä kauden aikana. Ei pelkää mennä tilanteisiin kovaa, vaikka joskus ehkä syytä olisikin. 

Tuomas Keski-Pere 

 

Vuoden treenari 

Aktiivisesti harjoituksissa mukana, keskittyy harjoitteluun erinomaisesti. 

Valtteri Vuori 

 

 

 



E10 
Keväällä joukkue harjoitteli yhdessä E11 -joukkueen kanssa, mutta osallistui omaan 
leikkimaailmasarjaansa sekä Kauhajoki Cupiin. Kevätkaudella oltiin pääosin altavastaajina 
tuloksellisesti, mutta koko ajan kehittyneet pelaajat eivät lannistuneet. Joukkue sai oman 
huoltajansa ja syyskauden alussa löytyi myös omat valmentajat. Syksyllä sitten pelattiinkin tiukkoja 
matseja, joista puolet päättyi jo voitollisesti. Joukkueen pelaajamäärä on kasvanut mukavasti tällä 
kaudella ja suunta niin yksilöinä kuin joukkueenakin on ollut ylöspäin.  

Kiitokset Jani Vallinille, jonka aloittamalla tiellä jatkavat nyt Mikko, Jani ja Jarno. Varmuus vetäjien 
sekä taustajoukkojen pysyvyydestä ja tuesta näkyy selkeästi parantuneena tsemppaamisena niin 
treeneissä kuin peleissäkin. Tulevaan kauteen omana joukkueenaan etenevä E10 on taistelun ja 
sitkeyden ilmentymä. 

Harjoittelija  
 
"Tämä hyvän treenimotivaation omaava pelaaja on vakiokasvo treeneissä. Tämän 
lisäksi pelaajan oma asenne harjoitteluun on esimerkillistä. Hän on 
keskittynyt, kuuntelee ja on tinkimätön harjoittelija" 

Jere Vallin 
 
 
Taistelija 

"Suorastaan ihailtava asenne niin kentällä kuin treeneissä. Periksi 
antamaton asenne, nöyryys, hyvällä tavalla vaatimattomuus mutta samalla 
reilun pelin hengessä ei koskaan luovuta. Auttaa joukkuetta viimeiseen asti 
ja taistelee pallon aina takaisin. Monelle hyvä esimerkki siitä kuinka 
jokainen hetki ja tilanne tulee mennä loppuun asti, kunnioittaen 
vastustajaa." 

Tessa Palomäki 

 
Tsemppari  
 
"Positiivisella asenteella varusteltu pelaaja, joka osaa ottaa kentällä 
roolia. Kannustaa, kehuu ja on kapteenin arvoinen myös ihmisenä" 

Riku Mäkitalo 

 

E11 
Valmentajat Tero Nevala ja Ilari Leppäniemi 

E11-joukkue aloitti viimeisen leikkimaailmakesänsä jatkaen siitä mihin edellissyksynä oli jääty 
voittaen kaikki kevätpuolen ottelunsa. Ihan vastaava hurmos ei enää jatkunut syyskaudella, jolloin 
jouduttiin aika ajoin kokemaan myös tappioita. Yhteensä leikkimaailmakesän saldo oli 10 voittoa, 4 
tappiota ja 2 tasapeliä. Joukkueen viimeinen virallinen 7 vs. 7 peli Raumalla päättyi komeaan 
viimeisen sekunnin tasoitusmaaliin. 

Kesäkuun puolivälissä joukkue osallistui viime vuoden tavoin kolmepäiväiseen Kauhajoki Cupiin. 
Edellinen sijoitus parani selkeästi, mutta mitalipelit jäivät harmittavasti haaveeksi. KoPa sijoittui 
turnauksessa viidenneksi. 



Joukkue osallistui myös muutamaan yksittäiseen turnaukseen yhteisjoukkueella muiden seurojen 
kanssa. KaPan ja Lujan kanssa tehty yhteistyö mahdollisti useita extra-pelejä niitä halunneille. 

 

Pistenikkari 

Kliininen ja taitava viimeistelijä venytti jälleen maaliverkkoa tappavaan tahtiin. Voi näyttää kentällä 
passiiviselta, mutta on pallon saatuaan vaarallinen kaikilta etäisyyksiltä…  

Niklas Nevala 

Keskikentän moottori 

Laajalla säteellä töitä tekevä pelinrakentaja riistää palloja, käynnistää hyökkäyksiä ja osuu itsekin 
tarvittaessa. Erityismaininta etenkin erikoistilanteissa esiin nousevasta upeasta potkutekniikasta…  

Lassi Lavonius 

 

Pelaaja (pelaajien äänestys) 

Monipuolinen laitapelaaja on joukkuehengen luomisen osalta korvaamaton. Pallollisesti taitavan 
juoksukoneen pelipaikaksi muotoutui kauden mittaan laitapuolustaja. Tällä paikalla pienisuuri 
taistelija on kehittynyt entistä arvokkaammaksi joukkuepelaajaksi…  

Ville Kiuru 

 

D12 
Joukkue pelasi talvella Futsal-sarjaa. 3 voittoa, 4 tasapeliä ja 4 tappiota toivat 8 sijan 12 joukkueen 
sarjassa. 

Kesällä piirisarjan alkulohkossa joukkue sijoittui viidenneksi ja selvitti itsensä yläloppusarjaan. 
Yläloppusarjan joukkue voitti kärsien ainoastaan yhden tappion. Yläloppusarjan voiton myötä 
joukkue pääsi Finaalisarjaan pelaamaan piirimestaruusmitaleista. Viiden joukkueen sarjassa 
joukkue kärsi selvät tappiot FC Jazzille ja Pallo-Iiroille, mutta voitti FC Ulvilan ja FC Jazzin02 
joukkueet saavuttaen näin pronssimitalit. Kaiken kaikkiaan piirisarjaan osallistui 18 joukkuetta. 

Joukkue osallistui myös EuPan järjestämään Arvo Katila turnaukseen. Tuloksena oli kuuden 
joukkueen sarjassa hopeamitalit.  

 

Tsemppari 

Erinomainen maalintekijä joka taisteli tilanteet loppuun saakka. Toisia kannustava Tsemppipelaaja. 

Ilari Lahtinen 

 

Kauden yllättäjä 

Kehittyi kauden aikana huimasti ja oli puolustuksen luottopelaaja tavaramerkkinä hyvät katkot ja 
pitkät sivurajaheitot. Hyvä harjoittelija  



Eetu Rajala 

 

FairPlay pelaaja 

Kentällä hyvin yrittävä. Joukkueen parhaita pääpelaajia. Ei turhia kitinöitä vaan hyvää kannustusta 
joukkueelle niin kentällä kuin vaihdossakin ollessa.  

Eelis Anttila 

C14-tytöt 

Talvella vaikutti siltä, että joukkue on hajoamaisillaan pelaajamäärän vähyyden vuoksi. Tytöt 
aloittivat valtavan rekrytoinnin joukkueeseen ja toukokuuhun mennessä joukkue oli kasvanut 10 
pelaajasta 14 pelaajaan. Seuraavan ongelman tuotti piiri, kun C-tyttöjen 7v7 sarjaa ei järjestetty 
joukkuemäärän vähyyden vuoksi. Kevät pelailtiin harjoitusotteluja ja mietittiin vaihtoehtoja syksyä 
varten. Syksyllä osallistuimmekin sitten D-tyttöjen 7v7 sarjaan, joka tuotti valmentajalle hiukan 
päävaivaa peluuttamisen suhteen yli-ikäisyyksien takia. Jälleen kerran oli ilo huomata, että joukkue 
oli mennyt muutaman askeleen eteenpäin pelillisesti viime kaudesta. Joukkue etenee hitaasti, 
mutta varmasti. 

Maalitykki  

Tämä pelaaja tehtaili joukkueemme maaleista yli puolet. Kauden maalitykki on 

Anni Uusiniitty 

 

Harjoittelija 

Kaudesta toiseen tämä pelaaja on käynyt lähes jokaisissa harjoituksissa. Kauden harjoittelija on 

Roosa Soili 

 

Pelaajien valinta 

Salla Lehtonen  

 

C15  

Kausi oli hyvin vaiherikas. Kunniahimoisesti lähdettiin yrittämään pelaamaan 11v11 sarjaa ja 
saatiinkin se läpi pelattua kevään osalta. Pelaajien muiden harrastuksien ja mielenkiintojen takia 
pelasimme syksyllä 7v7 sarjaa. Pelit menivät hyvin vaihtelevasti ja loppukaudesta pojissa syntyi 
uusi taisteluilme, jolloin pelin taso nousi roimasti. Joukkueessa on aivan valtava potentiaali vaikka 
mihin, kun ajatus ja asenne ovat kohdillaan.  

Kehittyjä 

Kauden alussa hän ryntäili puolustuksessa itsensä ulos tilanteista, mutta kauden edetessä malttoi 
kuunnella ohjeita ja rauhoitti pelaamista. Loppukaudesta oli itse varmuus puolustuksessa. Kauden 
kehittynein pelaaja on  



Miska Mäkirinta 

 

Maalivahti 

Kauden aikana kierrätettiin useita maalivahteja maalissa, mutta kun tämä pelaaja pelasi maalissa, 
ei ollut huolta, että hän päästäisi helppoja maaleja. Taisteli joka tilanteissa ja torjuikin muutaman 
lähes varman maalipaikan. Voittaja asenne. Kauden maalivahti on  

Helmeri Reunanen 

 

Tulokas 

Hänestä huomasi heti ensimmäisistä joukkueen tapahtumista, että on aikaisemminkin pelannut 
pallopelejä. Omasi hyvän tekniikan ja pelisilmän. Sopeutui alusta lähtien joukkueeseen 
erinomaisesti. Kauden tulokas on 

Niklas Nieminen 

 

Koko seuran palkittavat kaudella 2013 

 

Vuoden Fair Play pelaajat 

Herrasmies pelaaja, hoitaa pelitilanteet aina siististi vastustajaa kunnioittaen. 

Niko Kiuru 

Pelaaja, joka tekee aina harjoitukset täysillä ja tunnollisesti. Ollut mukana joukkueessa jo pitkään ja 
pystyy pelaamaan kentällä kaikkia pelipaikkoja. 

Emma Tamminen 

 

Vuoden juniorilupaus 

Pystyy pelaamaan paikassa kuin paikassa, kehittynyt kaudenaikana todella paljon. Osaa avata 
peliä erinomaisesti, laukaus huippuluokkaa sekä taistelee tilanteet loppuun asti. 

Riku Lavonius 

 

Maalitykki 

Leikkimaailman 14.ssa ottelussa 21 maalia. Koko kauden aikana n. 60 maalia joukkueen 160 
maalista. 

Santeri Mäkinen 



50 maalin kesää viettänyt hyökkääjä osaa viimeistellä niin soolon päätteeksi kuin suoraan 
syötöstäkin, läheltä, kaukaa ja vaikka rangaistuspilkulta. Maalit jakautuivat tasaisesti koko 
vuodelle, kevätkaudella 27 osumaa, syksyllä 23. 

Niklas Nevala 

 

Maalikuningas 

39 maalin lisäksi keräsi eniten myös syöttöpisteitä. Syksyn ratkaisupeleissä kohosi ratkaisijan 
rooliin. Tunnollinen harjoituksissa ja peleissä kävijä.  

Joonas Toroska 

Vuoden tyttöpelaaja 

Peliesitys on pelistä toiseen erinomainen. Taistelee joka tilanteen loppuun saakka. Pelaa 
fyysisesti, mutta oikein. Pystyy myös avaamaan peliä, on itse varmuus puolustuksessa. 

Salla Lehtonen 

 

Vuoden poikapelaaja 

Esittää ottelusta toiseen korkeatasoisia otteita epäkiitollisella keskuspuolustajan paikalla. Vahva ja 
pallovarma toppari katkoo, taklaa ja riistää tehokkaasti, mutta osaa myös tehdä peliä järkevillä 
syötöillä. Ja käypä hän myös silloin tällöin lataamassa pallon vasurillaan maaliin…  

Aapo Vettenranta 

 

Vuoden pelaaja 

Puolustuksen tukipilari, katkoi vuorenvarmasti vastustajan hyökkäyksiä, hyvät taklaukset ja 
pallonriistot, tsemppari. 

Samu Reinikka 

 

Vuoden valmentaja 

On tehnyt hyvää ja tasaista työtä joukkueensa kanssa jo vuosien ajan. Rauhalliset, mutta 
määrätietoiset ohjeet tulevat luontevasti oman jalkapallotaustan ansiosta. Vuoden valmentaja on  

Sami Vuori 

 

Vuoden joukkue 

Joukkue selvitti tiensä piirin ylempään loppusarjaan ja voitti siellä muutamia isoja vastustajia. 
Lopullinen sijoitus piirisarjassa hienosti 3. Vuoden joukkue on  

D12 



 

Vuoden seuratyöntekijä 

Vuoden seuratyöntekijässä henkilöityy Kopan futisperheen kulmakivet: Pyyteetön seuratyö, 
Positiivinen asenne, Laajat yhteistyöverkostot. 

Hän on toiminut joukkueensa johdossa, valmennuksessa sekä huollossa. Samaan aikaan hän on 
tehnyt erittäin näkyvää ja merkittävää työtä seuramme hyväksi.  

KoPan kärkimies, kaikkien tuntema työmyyrä joka ei koskaan sano ei…….puheenjohtajamme  

Vesa Saari 

 


