
 

       
 
Kokemäen Pallo ry 
Toimintakertomus 2014 
 
1. Yleistä 
 
Seurassa pelasi vuoden 2014 aikana B16 joukkue miesten harrastesarjaa, 7 poikajoukkuetta, sekä 
kolme tyttöjoukkuetta. Lisenssin maksaneita pelaajia oli yhteensä 167. 
 
2. Seuran hallinto 
 
6.3.2014 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Vesa Saari. Rahastonhoita-
jaksi valittiin Eija Jaansalu. Varapuheenjohtajaksi valittiin Rami Kantola ja jäseniksi Heini Hentti-
nen, Jarmo Hämäläinen, Erno Isomäki, Tuuli Kantola, Elisa Lavonius, Jorma Menna, Sami Reini-
kainen, Kari Sippola ja Johanna Tuomi. Toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Uusiniitty ja Tommi 
Anttila. 
 
Järjestäytymiskokous pidettiin 23.3.2014. Seuran sihteeriksi valittiin Tuuli Kantola, valmentajavas-
taavaksi Sami Reinikainen ja varustevastaavaksi Rami Kantola. Kokouksessa johtokunta päätti ja-
kautua työryhmiin, joissa suunnitellaan tulevia kehittämiskohteita seuraavasti: 
 

- Vaunun kunnostus ja telttakatoksen hankinta -työryhmä (jäsenet Rami Kantola, Kari Sippo-
la ja Eija Jaansalu) 
- Seuran 20-juhlavuotistyöryhmä (jäsenet Heini Henttinen, Elisa Lavonius, Vesa Saari ja Jo-
hanna Tuomi) 
- Arvoihin ja yleisohjeisiin perehtyvä työryhmä (jäsenet Sami Reinikainen, Erno Isomäki, 
Markku Rajala ja Tuuli Kantola) 

 
 
Johtokunnan kokoukset kutsuttiin koolle yhdistyssäännön mukaisesti ja johtokunta kokoontui 9 ker-
taa toimikauden aikana. Muistiot tallennettiin KoPan Nettisivuille, joiden käyttöä kehitettiin ja laa-
jennettiin muiltakin osin tuntuvasti vuoden aikana. Lisäksi em. työryhmät kokoontuivat tarpeen 
mukaan. 
 
        

3. Koulutus 

 
Yksi KoPan valmentaja suoritti D -tason (1 - 4 osaa) valmentajakoulutuksen vuoden 2014 aikana. 
Samoin KoPasta osallistuttiin Raumalla 29.3.2014 järjestettyyn maalivahtikoulutukseen kolmen pe-
laajan voimin. Seuran saama syksyn avustus jakautui koulutus- ja salikorvauksiin toimintojen suh-
teessa. 
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4. Tapahtumat 
 
- KoPa hyväksyttiin jälleen S-ketjun kannustajat -hankkeen jäseneksi. Sopimuspohjaisella 
yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoimintaa. KoPan kannustajaksi liittyi 
vuoden 2014 aikana lähes 30 taloutta. 

- Marjatta Anttila ja Salla Lehtonen CT15 -joukkueesta osallistuivat Satakunnan Piirin, 2000 -
syntyneiden tyttöjen piirijoukkueen toimintaan. 
 
- Su 2.3. järjestettiin Sataedu Areenalla Futsal -turnaus D13 -ikäisille. Turnaukseen osallistui 6 
joukkuetta. 
 
- Seuran kausijulkaisuna toimiva Kopaus -lehti ilmestyi 20 -juhlavuoden kunniaksi kahdesti: Tou-
kokuussa ilmestyi perinteinen Kopaus -lehti ja lokakuussa KoPan historiaa luotaava juhlalehti. Mo-
lempien lehtien jakelu tavoitti n. 11 000 taloutta alueellamme. Perinteisen Kopauslehden ilmoitus-
myynti kasvoi jälleen viime vuodesta. 
 
- KoPa osallistui Kokemäen liikuntaseurojen (KK-V:n organisoima) yhteiseen kevättapahtumaan 
tekonurmella La 10.5.2014. Kopalla oli aktiviteetteinään omat tehtäväpisteensä sekä makkaranpais-
to. 
 
- Seura järjesti Kokemäen kaupungin kanssa yhteistyössä puulaakijalkapallosarjan. Pelejä pelatiin 
keväällä ja syksyllä yhteensä kuuden joukkueen voimin. 
 
- Kioskivaunu kunnostettiin sisältä (purettiin/kuivattiin/vahvistettiin katon osalta/eristettiin /tiivis-
tettiin/pinnoitettiin sisältä), maalattiin päältä, varusteltiin (uudet sähköt ja tasot) sekä rekisteröitiin. 
KoPalle hankittiin uusi 3x6 m pikakoottava teltta sivuseinillä. 
 
- Jo perinteinen jalkapallokoulu toteutettiin valmentajien voimin Ma 2. - Ke 4.6.2014. Kutsun saivat 
kaikki 4 - 9 -vuotiaat Kokemäkeläiset lapset. Jalkapallokouluun osallistui 38 poikaa ja 15 tyttöä. 
Pelaajat saivat ilmoittautumismaksua vastaan pallon ja ohjattua jalkapallotoimintaa. 
 
- Kokemäen Pallon 20 -vuotisjuhlat pidettiin lauantaina 16.8.2014. Päiväjuhla toteutettiin kei-
nonurmella klo 11 -14. Ohjelmassa oli mm. Kopan ja KK-V:n johtokunnan leikkimielinen jalkapal-
lo-ottelu, pienten pelaajien näytösottelu, ottelu D13 -joukkue vastaan Kopan "vanhat parrat" sekä 
paljon muuta aktiviteettia. Lounais-Suomen Liikunta (Liiku) toi mm. käyttöön ilmatäytteisen jalka-
pallokaukalon sekä jalkapallotutkan. 
 
Iltajuhla tapahtui Pallotanssien merkeissä Kestin lavalla klo 21 alkaen. Juhlakansaa viihdytti elävä 
musiikki ja tarjolla oli myös sikaa vartaassa.  
 
- Valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaverit pidettiin sekä keväällä että syksyllä. 
 
- KoPan kenttä- ja saliajalla alkoi 21.9.2014 harrastejalkapallotoiminta. Kyseiseen "harrastefutis-
kerhoon" kutsuttiin n. 2002 - 2004 -syntyneitä lapsia/nuoria liikuntaharrastuksen pariin kerran vii-
kossa. Kerhossa kävi 6 - 12 lasta viikoittain pelailemassa eri pelejä. Harrastajilta ei edellytetä Ko-
Pan lisenssiä.  
 
- Seuran omat taitokilpailut pidettiin tekonurmella 28.9.2014. Osallistujia oli 49 ja palkinnot jaettiin 
päätöstilaisuudessa. 
 
- KoPa osallistui Kokemäen kaupungin järjestämiin Harrastemessuihin tekonurmella La 11.10. Ko-
palla oli oma tehtäväpisteensä ko. tapahtumassa. 
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- Kauden päätöstilaisuus pidettiin koulukeskuksen auditoriossa Su 2.11.2014. 20 -vuotisjuhlan kun-
niaksi tapahtuma alkoi kakkutarjoilulla. Paikalle oli saapunut ennätysmäärä osallistujia. Itse juhlati-
laisuuden aloitti kaupunginjohtaja puheellaan, jonka jälkeen muistettiin KoPan puheenjohtajia. Juh-
lapäätöstilaisuudessa jaettiin jokaiselle pelaajalle perinteisesti kausimuisto. Jokaisesta joukkueesta 
palkittiin myös kolme pelaajaa ja niiden lisäksi seura palkitsi vielä useita kauden aikana menesty-
neitä tai kehittyneitä.  
 
- Seuran toimihenkilöiden kauden päätöspalaveri pidetään vuoden 2015 puolella. 
 
5. Talous 
 
Seuran varainhankinta perustui pääasiassa talkootöihin ja yhteistyösopimuksiin. Lisenssimaksuilla 
katettiin jalkapalloliiton maksuosuudet sekä vakuutukset. Seuraosuudella kustannettiin mm. varus-
teita sekä osallistumismaksuja sarjoihin. Seuraosuuden suuruus oli 40 e/vuosi. 
 
6. Joukkueiden toiminta 
 
G4 (pojat 2010) 
 
Joukkue aloitti toimintansa jalkapallokoulun jälkeen. Pojat kävivät innokkaasti kerran viikossa 
tutustumassa pallon kanssa toimimiseen. Sanan levitessä joukkueeseen saatiin kauden aikana vielä 
lisää pelureita. 
 
G6 (pojat 2008 - 2009) 
 
Joukkue harjoitteli ensimmäistä vuotta ja kehitystä tapahtui hirveästi koko porukassa. Kesällä 
pelattiin Lähitapiola liigaa Huittisissa. Pelit olivat opettavaisia ja hauskaa oli. Pojat olivat innolla 
mukana niin peleissä kuin harjoituksissakin ja tästä on mukava jatkaa. 
 
F8 (pojat 2006 - 2007) 
 
Kesä oli pojilla hyvä. Osallistuttiin Euran Pallon järjestämään Nappulaliigaan kahdella joukkueella 
kun pelaajia on joukkueessa niin paljon. Pelejä oli 28kpl kummallakin porukalla ja voittoja tuli 
suurimmaksi osaksi. Poikia on ollut joukkueessa -06 ja -07 syntyneitä. Tämän kauden jälkeen 
ikäluokat erotetaan omiksi joukkueiksi pelaajamäärän vuoksi. 
 
 
E10 (pojat 2004 - 2005) 
 
E10:ien kausi mennyt erinomaisesti mm. Kauhajoki Cupin ja Luvian piiriturnauksen voitot, 
puhtaalla pelillä pelattiin myöskin Alastaron turnaus ja Huittisten Volkkariturnaus, kolmas-sija 
Hapon kesäturnauksessa. Leikkimaailmaa pelattiin tällä kaudella tuloksella 12 voittoa, 1 tasapeli 
sekä 3 tappiota. 
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E11 (pojat 2003) 
 
E11 joukkue pelasi vielä tämän kauden leikkimaailma sarjassa. Joukkueelle tuli sekä voittoja että 
tappioita, yleisesti voidaan sanoa, että kausi meni kohtuullisesti. Ensi kaudella joukkue jatkaa 
uusien valmentajien alaisuudessa. 
 
D12 (pojat 2002) 
 
D12-joukkue lähti ensimmäiseen piirisarjakauteensa 13 pelaajan ringillä. Määrä olisi voinut 9vs9 –
peleihin olla suurempikin, mutta pelaajien hieno treeni- ja peliaktiivisuus mahdollistivat 
onnistuneen kauden. Suurempi kenttä, uusi pelaajamäärä ja pidemmät ottelut vaativat tietenkin 
totuttelua, mutta kauden edetessä rutiini lisääntyi. Piirisarjan kevätkauden lohkojako ei ollut suopea, 
kun sarjan kovimmat joukkueet lyötiin kaikki samaan alkulohkoon. Kovassa seurassa menestystä ei 
kevätkaudella irronnut ja tavoitteeksi asetettu ylempi loppusarja jäi näin ollen haaveeksi.  
Joukkue osallistui syyskuun alussa Kauhajoella järjestettyyn Messu Cupiin. Kolme päivää 
kestäneessä turnauksessa oli mukana myös kolme vahvistusta vanhemmasta ikäluokasta. Yhteispeli 
toimi hienosti ja KoPan voikin sanoa pelanneen turnauksessa kaunista jalkapalloa. 
Puolivälierätappio tiputti kuitenkin joukkueen ulos mitalipeleistä – loppusijoitus 12 joukkueen 
turnauksessa oli kuudes.  Piirisarjan syyskausi pelattiin siis alemmassa loppusarjassa, mutta kovia 
pelejä oli silti luvassa. Monet palaset loksahtivat joukkueen pelissä kohdalleen ja se onnistuikin 
muutamien selkeiden voittojen lisäksi kääntämään myös tiukat ja vähämaaliset kamppailut 
edukseen. Syksyn kahdeksasta sarjaottelusta saldona oli viisi voittoa, kaksi tappiota ja yksi tasapeli. 
16 pistettä oikeuttivat sarjan toiseen sijaan.  
 
D13 (pojat 2000 - 2001) 
 
Joukkue osallistui piirin Futsal -sarjaan. kahdeksan joukkueen sarja sujuikin hienosti sillä joukkue 
voitti 7 ottelua, ainoa tappio tuli sarjan voittajajoukkueelle FC Jazzille. Joukkueen maalisuhde 32 - 
14. Joukkueen paras maalintekijä oli Joonas Toroska 13 maalillaan. 
 
Piirisarjassa joukkue sijoittui kevään sarjassa toiseksi. 11 joukkueen sarjassa joukkue otti 9 voittoa. 
Ainoa tappio tuli FC Jazzille tiukan taistelun jälkeen 3 - 4. Maalisuhde 51 - 12. 
Parhaina maalintekijöinä Joonas Toroska 14, Ilari Lahtinen ja Onni Mäntysaari molemmat 11 
maalia. 
Syyskierroksella jossa ratkaistiin finaalisarjaan pääsy, joukkue jatkoi erinomaisia otteitaan ja selvitti 
tiensä finaaleihin voittamalla sarjan. Seitsemästä ottelusta 6 voittoa, yksi tappio. Maalisuhde 39 - 9 
Onni Mäntysaari oli paras maalintekijä 15 maalillaan. Finaalisarjassa FC Jazz ja Pallo-Iirot olivat 
liian kovia, mutta voitto Lauttakylän Lujasta takasi joukkueelle pronssimitalit. 
 
Piirin sarjojen lisäksi joukkue osallistui kesäkuussa Jyväskylä -Cupiin sekä syksyllä Marienhamn -
cupiin. Jyväskylä -cupista oli tuomisina komeasti hopeamitalit. Matkalla kaatui kovia joukkueita, 
kuten JJK ja Kuopion Pallo Seuran molemmat joukkueet. Marienhamn -cupissa pelattiin sitten 11 v 
11 joukkuein. Tuloksena oli yksi voitto kolme tappiota joista kaksi oli maalin tappioita (2-3 ja 1 -2) 
sekä yksi tasapeli. Turnaus oli hyvää harjoitusta ensi kautta varten. Pelillisen menestyksen myötä 
joukkue onnistui kasvattamaan pelaajamääräänsä niin että ensi kausi näyttää hyvältä. 
B16 (pojat 1998 - 1999) 
 
Joukkueen kaudesta voisit kertoa 2.11 seuraavasti: B-junnujoukkue lähti rohkeasti pelaamaan 
miesten harrastesarjaa täksi kaudeksi. Kunnioitettava päätös pelaajilta. Kausi koostui 12:sta pelistä. 
Peleistä joukkue voitti neljä, yksi päättyi tasan ja tappiopeleistä vain yksi oli ns. rökäletappio. 
Naapuriseura LLuja kohdattiin neljä kertaa, kaksi peliä heitä vastaan voitettiin, mm. kauden 
viimeinen peli Huittisissa.  
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Pelillisesti kausi oli onnistunut. Miesten sarjassa pelaaminen kehitti poikia varsinkin syyskaudella 
kovasti eteenpäin. Parhaiten tämä näkyi tilannekovuudessa ja itseluottamuksen lisääntyessä myös 
parempana syöttöpelinä nurmea pitkin. Pelejä arvioitaessa on vielä hyvä muistaa, että vastustajista 
ainakin Luja peluutti tässä sarjassa myös muutamaa vitosdivaripelaajaansa. 
 
Harjoituksellisesti kausi ei ollut paras mahdollinen. Keväällä päätimme, että treenataan vain kerran 
viikossa. Jääkiekossa on tämän ikäisillä pelaajilla jo kesälläkin paljon harjoituksia ja myös 
salibandyn pelaajia on joukkueessa monia. Nämä asiat huomioiden harjoitusmäärälinjaus osoittautui 
kauden aikana oikeaksi. Kaikille joukkueen pelaajille suuret kiitokset kaudesta ja ei muuta kuin 
Kopa -sydämellä kohti uusia seikkailuita ja pelejä!!!  
 
 
HT7 (tytöt 2007 - 2010) 
 
Joukkue aloitti toimintansa syksyllä ja kävi kerran viikossa viihtymässä pallolla leikkien ja pelaten. 
Jalkapallokoulun pohjalta aloittaneen ryhmän koko kasvoi loppuvuonna, joka lupaa hyvää 
toiminnan etenemiseksi.  
 
FT9 (tytöt 2004 - 2006) 
 
F-Tytöt pelasivat ensimmäisen kauden leikkimaailmasarjassa. Sarjaan lähdettäessä alla muutamia 
harjoitusotteluja, mutta suurin osa vastustajista oli uusia. Tyttöjen kausi meni yli odotusten ja 
voittoja tuli kauden aikana runsaasti.  
 
TC15 (tytöt 1999 - 2002) 
 
Pelaajaryhmä on ollut hyvin yhtenäinen. Osallistuttiin piirin järjestämään C-tyttöjen harrastesarjaan. 
Muutaman pahemman loukkaantumisen takia pelaajarinki kävi pieneksi, mutta saatiin kuitenkin 
jokaiseen peliin joukkue kasaan. Neidit jaksoivat hyvin pelata 80 minuuttia, vaikka toisinaan ei 
ollut yhtään vaihtopelaajia. Syksyllä vaikutti jo siltä, että joukkueesta loppuu pelaajat, mutta nyt on 
tullut useita pelaajia lisää ja mahdollisesti saamme ensi kaudeksi taas pitkästä aikaa tyttöjen ison 
kentän pelejä Kokemäelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1: Kauden 2014 palkittujen lista (s. 5 - 10) 
Liite 2: Taitokilpailut 2014 tuloslista (s. 11 - 12) 
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Kokemäen Pallon palkittavat kaudella 2014   LIITE 1 
 
Joukkuepalkinnot: 
_____________________________________________________________ 
G4 
 
Pelisilmää löytyy 
 
Omaksuu jo hyvät pallonriistotaidot, sekä osaa lukea peliä nimenomaan 
puolustuksen tärkeydestä. Rohkeutta ja fyysisyyttä lisää niin hyvää tulee!! Jokela Aatu 
 
Sisua ja tahtoa 
 
Harjoitusten myötä rohkeus ja itseluottamus nousseet hyvälle tasolle. Fyysinen vahva  tuleva 
joukkueen tukipilari, ei hötkyile liikaa. Osoittaa myös hyviä maalivahdin taitoja. Monipuolinen 
pelaaja. Lähteenmäki Jonne 
 
Pallo hallussa 
 
Energiaa ja taitoa  --  vaikka muille jakaa. Erittäin lahjakas ja nopea pelaajanalku. Selkeä käsitys ja 
kova halu, yhdestä todella tärkeästä asiasta jalkapallossa: Nimittäin pallo maaliin ja nimi lehteen. 
Multanen Alex 
_____________________________________________________________ 
G6  
 
Harjoittelija 
 
Pelaaja oli erittäin suurella innolla mukana harjoituksissa ja peleissä! Santerilla on suuri motivaatio 
harjoitteluun ja esimerkillinen innokkuus jalkapalloon! Innokas harjoittelu tuotti tulosta ja kehitystä 
tapahtui huimasti vuoden aikana! Santeri Virta 
 
Taistelija 
 
Pieni ja pippurinen pelaaja taisteli aina loppuun asti eikä antanut isommillekaan vastustajille 
periksi. Kovalla taistelulla vei joukkueen peliä isoilla harppauksilla eteenpäin. Elmeri Kleemola 
 
Fair Play 
 
Pelaajalla oli aina hyvä päivä ja jaksoi kannustaa muita sekä otti muut huomioon erinomaisesti. Hän 
oli hyvän tuulinen ja reilu pelaaja niin vastustajaa kuin joukkue kavereita kohtaan. Kaveri ei 
valittanut vaan pelasi hienoa jalkapalloa. Jesper Hämäläinen 
_____________________________________________________________ 
F8 
 
Taistelija 
 
Aina kun tämä kaveri on kentällä ei asennetta puutu. Jokainen tilanne aina loppuun saakka itseään 
varomatta. Tehtaili maaleja hyvin kesällä peleissä. Todellinen taistelija Jimi Jakonen. 
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Avainpelaaja 
 
Hyvin harjoitteleva mikä näkyy peleissä johtohahmon roolissa. Tekee töitä hyvin hyökkäyksissä ja 
puolustuksessa. Maaleja ja syöttöjä tuli paljon. Avainpelaaja Aapo Heikkinen 
 
Joukkuepelaaja 
 
Pienikokoinen pallotaituri joka harhauttelee vastustajan päät pyörälle. Yleensä vielä syöttää maalilla 
odottavalle kaverille millä on helppo homma pistää pallo maaliin. Joukkuepelaaja Eelis Lahtinen 
_____________________________________________________________ 
E10 
 
Joukkuepelaaja 
 
Tämä raudanlujatoppari on ottanut paikkansa joukkueen johtavana pelaajana. Kannustaa ja ohjaa 
joukkuekavereitaan peleissä ja harjoituksissa. Riku Lavonius 
 
Kehittynein 
 
Kehittynyt kauden aikana huimasti, tulokset näkyivät esim. taitokisoissa erinomaisena suorituksena. 
Kävi kokeilemassa taitojaan kauden aikana myös vanhempien poikien joukkueessa.  Kesken kauden 
tehty pelipaikan vaihtokaan ei häirinnyt tätä peluria. Jesse Juutilainen 
 
Treenari 
 
Harjoituksissa kelillä kuin kelillä. Nähty usein myös harjoittelemassa omatoimisesti vapaa-ajallaan. 
Mikael Vandell 
_____________________________________________________________ 
E11 
 
Yllättäjä  
 
Pelaaja, joka on ns. pallovarma eli pallo pysyy jalassa. Eetu Isokorpi 
 
Hyökkääjä 
 
Taitava pelaaja pääsee puolustajasta ohi ja osuu tolppienkin väliin. Joukkueen paras maalintekijä... 
Waltteri Riento 
 
 
Kehittyjä 
 
Sai kauden mittaan otteisiinsa itseluottamusta ja räväkkyyttä, mikä näkyikin hyvinä otteina 
hyökkäyspäässä. Tekee paljon töitä kentällä... Joni Lähteenmäki  
_____________________________________________________________ 
D12 
 
Luottopuolustaja 
 
Kova harjoittelu ja ripaus kaivattua röyhkeyttä nostivat pelaajan uudelle tasolle. Vahva ja nopea 
puolustaja osoittautui monelle vastustajalle liian vaikeaksi ohitettavaksi. Parhaimmillaan 
puolustustehtävissä, mutta kehittyi myös taitavaksi syöttäjäksi ja pelinavaajaksi… Juho Ilola 
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Hyökkääjä 
 
Laukoi joukkueelle lukuisia tärkeitä maaleja. Pystyy taitavana kuljettajana ja harhauttajana luomaan 
itselleen tilaa hyökkäyspäässä. Osaa ja uskaltaa tehdä kentällä odottamattomia ratkaisuja, joiden 
seurauksena on monesti hienoja osumia… Oskari Henttinen 
 
Pelaaja 
 
Puolustuksen monipuolinen lukko. Lukee peliä hyvin ja sijoittuu lähes aina oikein tehdäkseen 
katkon tai riistääkseen pallon. Pallon kanssa rauhallinen, pystyy paineenkin alla jakamaan peliä 
edistäviä syöttöjä. Hieno potkutekniikka, jonka avulla väläytteli myös maalintekijän taitojaan… 
Aapo Vettenranta 
_____________________________________________________________ 
D13 
 
Kauden yllättäjä 
 
Tasaisen varma suoritus koko kauden ajan. Nopeajalkainen, hyvän pelilukutaidon omaava 
puolustaja joka sopeutui kummalle laidalle tahansa. Tunnollinen harjoittelija. FairPlay pelaajia. 
Elias Pylväinen 
 
Kauden tulokas 
 
Räiskyvä. voitontahtoinen tuulennopea hyökkääjä. Tilanteet loppuun saakka pelaava. Loppukauden 
yllättäjiä maalimäärällään. Pelit hyvällä tsempillä pelaava. Elmo Passi 
 
Tsemppari 
 
Hyvän tekniikan omaava nopea laitalinkki. Hyvällä taistelutahdolla pelaava taitava maalintekijä. 
Finaalisarjassa joukkueen tehokkain.  Yaroslav Lyutkovskiy 
_____________________________________________________________ 
B16 
 
Maalivahtipalkinto 
 
Pelasi maalivahtina vakuuttavan varmasti, pelaten mm. yhden nollapelin ja onnistuen myös 
rankkarin torjujana. Aaro Liukko-Sipi 
 
Puolustajapalkinto 
 
Tämä pelaaja kehittyi kauden aikana isoin askelin.Puolustustyöskentely oli itsevarmaa ja laukaisu+ 
syöttötaito kehittyi myös. Joonas Virtanen 
 
Hyökkääjäpalkinto 
 
Pelaaja joka teki eniten maaleja joukkueen pelureista, vaikka pelasi vain puolet peleistä. Kehittyi 
suuresti kauden aikana myös henkisellä tasolla. Mats Alitalo 
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_____________________________________________________________ 
FT9 
 
Hyökkääjä 
 
Pelasi varmasti koko kauden ajan. Joukkueen paras maalintekijä kauden aikana ja ratkaisisi monta 
ottelua joukkueensa hyväksi. Emma Tamminen 
 
Avainpelaaja 
 
Pelaaja, jonka voi laittaa kentällä mihin paikkaan tahansa. Tekee maaleja hyökkäyksessä, puolustaa 
tarvittaessa ja maalissa aivan huikeita suorituksia. Seuraa isoveljensä jälkiä maalivahtina. Jenna 
Saari 
 
Kehittyjä 
 
Tuli mukaan talvikaudella ja kehittynyt koko kauden tasasisesti. Yleisurheilutausta näkyy pelaajan 
taidoissa, varsinkin nopeudessa. Amanda Witikkala 
_____________________________________________________________ 
TC15 
 
Tulokas  
 
Tämä pelaaja tuli joukkueeseen keväällä sarjojen jo alettua. Vaikka jalkapallon pelaamisesta ei ollut 
suurempaa aikaisempaa kokemusta, hän vakiinnutti paikkansa määrätietoisella oppimisen tahdolla.  
Julia Salmi  
 
Puolustaja  
 
Tämä pelaaja pelaa pelistä toiseen minuutista minuuttiin suurella taistelutahdolla puolustuksessa. 
On puolustuksemme avainpelaaja. Hän on myös ehdolla piirijoukkueeseen. Salla Lehtonen  
 
Keskikentän moottori  
 
Tämä pelaaja joutuu pelaamaan 3-vuotta ikäluokkaa vanhemmassa seurassa, mutta peliesityksistä 
sitä ei huomaa. Hänellä on uskomaton pelinäkemys pelinrakentelussa ja löytää vapaat raot 
syötöillensä. Pallottomana pelaajan hän hakee jatkuvasti itsensä pelattavaksi. Anni Uusiniitty  
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Koko seuran palkinnot: 
________________________________________________________________________________ 
Fair Play- pelaajat 
 
Ahkera harjoittelija niin kotona kuin treeneissäkin. Pelannut tasaisesti koko kauden ajan, ei pelkää 
vastustajaa ja pelaa aina tilanteet loppuun asti. Maria Jalli 
 
Koko kauden tasaisesti pelannut pelaaja. Pelaa kovaa, mutta sääntöjen puitteissa. 
Aleksi Forsberg 
 
Maalitykki 
 
Yli 40:tä maalia kauden aikana naputellut pelaaja. Ohittaa vastustajan puolustajat nopeuttaan 
hyväksi käyttäen. Santeri Mäkinen 
 
Pelasi vuotta vanhempiaan vastaan piirisarjaa, mutta kävi kauden aikana vahvistamassa kahden 
muunkin ikäluokan joukkueita. Maaleja syntyi vakuuttavaan tahtiin kaikissa peleissä, yhteensä noin 
40 kappaletta... Oskari Henttinen 
 
Maalikuningas 
 
Hyvän laukauksen ja tekniikan omaava maalintekijä. Kauden kokonaismaalimäärä 37 maalia. 
Ronaldomaiset harhautukset. Onni Mäntysaari 
 
Vuoden tyttöpelaaja  
 
Tämä pelaaja on pelannut jalkapalloa vasta noin kolmisen vuotta ja tällä hetkellä jo kolkuttelee 
pelipaikkaa Satakunnan piirijoukkueessa. Kehitystä on tapahtunut suurin harppauksin. Pystyy 
pelaamaan paikkaa, kuin paikkaa, vaikka parhaimmat ominaisuudet ovatkin keskikentällä.  
Marjatta Anttila  
 
Vuoden poikapelaaja 
 
Varmaa tekemistä koko kauden ajan. Tekee ajoittain loistavia nousuja topparin paikalta aina 
maalinteko tilanteeseen asti sekä katkoo vastustajan avaukset ja syötöt tehokkaasti.  
Riku Lavonius 
 
Juniorilupaus 
 
Ahkera harjoittelija jolta ei asennetta puutu.Tekee harjoituksissa ja peleissä sovitut asiat aina 
kympin arvosanalla. Kehitystä tullut vuoden aikana tosi paljon. Teki paljon maaleja ja monia hyviä 
syöttöjä peli kavereille. Jos kehitys ja innostus pysyy samanlaisena tulevina vuosina on kaverista 
paljon iloa joukkuekaverille. Vuoden juniorilupaus Juho Herrala  
 
Maalivahti 
 
Osallistui sekä piirisarjan että leikkimaailman peleihin ja oli aina yksi joukkueensa kantavia voimia. 
Johtajahahmo, joka ohjaa, kannustaa ja tarvittaessa piiskaa kenttäpelaajia vahvalla äänenkäytöllään. 
Kehittyi maalivahtina kaikilla osa-alueilla, suurimpina vahvuuksinaan vastaantulot ja 
lähitorjunnat... Niklas Saari  
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Vuoden pelaaja 
 
Taitava, hyvän tekniikan omaava monipuolinen maalintekijä (31 maalia) joka kunnostautui 
loppukaudesta erinomaisena pelintekijänä. Joukkueen pistepörssin voittaja. Futsal peleissä 
joukkueen paras maalintekijä. Joonas Toroska 
 
Valmentaja 
 
Vuoden valmentaja on vetänyt vauhdikasta alle 10-vuotiaitten poikien joukkuetta. Hyvät hermot 
omaava ja omia tietojaan innokkaasti pojille jakava vuoden valmentaja on Erno Isomäki. 
 
Joukkue 
 
Joukkueen kausi mennyt erinomaisesti mm. Kauhajoki Cupin ja Luvian piiriturnauksen voitot, 
puhtaalla pelillä pelattiin myöskin Alastaron turnaus ja Huittisten Volkkariturnaus, kolmas sija 
Hapon kesäturnauksessa. Leikkimaailmaa pelasivat tällä kaudella tuloksella 12 voittoa, 1 tasapeli 
sekä 3 tappiota. Vuoden joukkue E10 
 
Vuoden Teko 
 
Moneen vuoteen ei ole jaettu tätä palkintoa, mutta tänä vuonna päätettiin se jälleen jakaa. Palkinto 
menee henkilölle, joka oman koulunkäyntinsä ja valmentamisen ohella kirjoitti Kokemäen Pallon 
20-vuotis historiikin. Ilari Leppäniemi 
 
Seuratyöntekijä 
 
Henkilö, joka on ollut mukana seuran toiminnassa alusta alkaen. Kokemäkeläisen jalkapalloilun 
vaikuttaja jo vuosikymmenten ajan ja edelleen jatkaa niin valmentamista kuin pelaamistakin...Jorma 
Menna 
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Kokemäen Pallon Taitokilpailun tulokset 28.9.2014  LIITE 2 
 
 
T09-syntyneet  

1. Janette Saari  160 

T08-Syntyneet 
1. Olivia Ekberg  160 

T06-Syntyneet mitaliraja k=110 h=125, p=140 
1. Jenna Saari  118,2 ( virallinen 158,2) 
2. Jessika Saari  118,6 (virallinen 158,6) 
3. Helmi Marjanen 128,3 (virallinen 178,3) 

T05-Syntyneet mitaliraja k=100, h=115, p=130 
1. Oona Nylund  107,9 (virallinen 147,9) 
2. Vilma Ekberg  145,7 (virallinen 185,7) 

T04-Syntyneet mitaliraja k=105, h=130, p=150 
1. Aino Marjanen  113,7 (virallinen 153,7) 

T02-Syntyneet mitaliraja k=90, h=110, p=130 
1. Anni Uusiniitty  138,9 
2. Veera Karén  154,5 

T00-Syntyneet mitaliraja k=80, h=100, p=120 
1. Marjatta Anttila 125,7 
2. Roosa Soili  140,1 
3. Julia Salmi  158,1 

T99-Syntyneet mitaliraja k=75, h=95, p=115 
1. Minna Malinen  133,0 
2. Riikka Soili  142,0 
3. Venla Laine  142,2 

P10-syntyneet 
1. Lauri Kakko  175 

P08-syntyneet 
1. Eetu Isomäki  136 
2. Joonatan Salo  180 

P07-syntyneet 
1. Niko Isomäki  97 
2. Eelis Lahtinen  98 
3. Samu Söderlund 122 

 

P06-syntyneet mitaliraja k=95, h=105, p=120 
1. Juho Herrala  93 (virallinen 133) 
2. Jimi Jakonen  105 (virallinen 145) 
3. Aapo Heikkinen  108 (virallinen 148) 

P05 –syntyneet mitaliraja k=80, h=95, p=110 
1. Jimi Kuivakoski   154,6 
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P04-syntyneet mitaliraja k=95, h=115, p=135 

1. Jesse Juutilainen 130,2 (pronssi) 
2. Niko Kiuru  141,1 
3. Riku Lavonius  143,4 
4. Mikael Vandell  144,1 
5. Aleksi Forsberg  146,2  
6. Leevi Kakko  154,3 

P03-Syntyneet mitaliraja k=85, h=105, p=125 
1. Oskari Henttinen 128,2 
2. Joni Lähteenmäki 151,6 

Niklas Saari  151,6 

P02-Syntyneet mitaliraja k=75, h=85, p=100 
1. Aapo Vettenranta 114,9 
2. Lassi Lavonius  124,4 
3. Ville Kiuru  132,4 

P01-syntyneet mitaliraja k=70, h=80, p=95 
 

1. Joonas Leino  99,7 
2. Onni Mäntysaari  110,9 
3. Joonas Toroska  114,5 

  
 
P00-syntyneet mitaliraja k=70, h=80, p=95 
 

1. Riku Miettinen   107,4 
2. Yaroslav Lyutkovskiy  107,9 
3. Elmo Passi   121,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


