
  
 

       
 
Kokemäen Pallo ry 
Toimintakertomus 2017 
 
 
1. Yleistä 
 
Seurassa pelasi vuonna 2017 seitsemän poikajoukkuetta, kaksi tyttöjoukkuetta ja miesten joukkue. 
Lisenssin maksaneita pelaajia oli yhteensä 150.  
 
2. Seuran hallinto 
 
16.3.2017 pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Sami Reinikainen ja johto-
kunnan jäseniksi Erno Isomäki, Eija Jaansalu, Jorma Menna, Jaana Sinkko, Kari Sippola, Vesa 
Saari, Piia Kalliokoski ja Hanna Reikko-Heikkinen 
 
Johtokunnan kokous pidettiin 16.3.2017 Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Sippola, rahas-
tonhoitajaksi valittiin Tiina Koivisto, sihteeriksi Hanna Reikko-Heikkinen, Varuste- ja lisenssi vas-
taavaksi Vesa Saaren 
 
Johtokunnan kokoukset kutsuttiin koolle yhdistyssäännön mukaisesti ja johtokunta kokoontui 6 ker-
taa toimikauden aikana. 
 
        

3. Koulutus 
 
Vuonna 2017 seurasta ei osallistuttu koulutuksiin. 
 
 
4. Tapahtumat 
 
 
- Seuran kausijulkaisuna toimiva Kopaus -lehti ilmestyi jälleen toukokuussa ja jakelu tavoitti   
n. 9000 taloutta alueellamme. Lehden ilmoitusmyynti meni jälleen hienosti ja uusia ilmoittajia saa-
tiin mukaan. 
 
- Valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaveri pidettiin keväällä ja syksyllä tarpeen vaatiessa. 
 
- Talkootyönä joukkueet perinteisesti hoitivat Pitkäjärven pukukoppien siivouksen Kopan osalta.  



  

- Lisäksi joukkueilla on ollut kauden aikana omia talkoita ja varainkeruumenetelmiä esimerkiksi, 
Jokkis-lipun myyntiä ja arpa myyntiä.  
 
- Kokemäen pallo on pyrkinyt olemaan mukana mahdollisimman monessa Kokemäellä järjeste-
tyissä tapahtumissa. Esim. Pitkäjärven kauden avauksessa ja LiikU Ry:n koulukiertue tapahtumassa. 
 
- Heinäkuussa pidettiin jalkapallokoulu. Tällä kertaa jalkapallokoulu pidettiin yhteistyössä Rami 
Niemisen kanssa.  
 
- Seuran omat taitokilpailut pidettiin lokakuussa Tulkkilan tekonurmella. Osallistujia oli runsaasti ja 
palkinnot jaettiin päätöstilaisuudessa. 
 
- Kokemäen pallo järjesti kesällä kaupungin jalkapallopuulaakisarjan.  
 
- Kauden päätöstilaisuus pidettiin koulukeskuksen auditoriossa Sunnuntaina 5.11, jolloin kahvitet-
tiin kaikki sekä jaettiin jokaiselle pelaajalle kausimuisto. Jokaisesta joukkueesta palkittiin kolme pe-
laajaa ja niiden lisäksi seura palkitsi vielä useita kauden aikana menestyneitä tai kehittyneitä.  
 
5. Talous 
 
Seuran varainhankinta perustui pääasiassa talkootöihin ja yhteistyösopimuksiin. Lisenssimaksuilla 
katettiin jalkapalloliiton maksuosuudet ja vakuutukset ja seuraosuudella kustannettiin mm. varus-
teita sekä osallistumismaksuja sarjoihin.  
 
6. Joukkueiden toiminta 
 

T10 

T10 joukkueen tytöt ovat kehittyneet mielettömän paljon vuodenaikana. Yhteishenki ja halu oppia 
uutta on mieletön. Pelikentille ei vielä tänä kesänä päästy, mutta ensikaudella lähdetään varmoin ja 
hyvin mielin pelailemaan. Tänä vuonna osallistuttiin ensimmäisen kerran taitokisoihin, jossa tytöt 
yllättivät niin itsensä kuin valmentajansa. 

T05 

Kesällä pelattiin ensimmäinen kausi piirisarjaa. Kevätpuolella vielä haettiin pelituntumaa ja tulok-
sena oli sekä voittoja, tappioita ja yksi tasapelikin joukkoon mahtui. Syyskaudella joukkue pelasi 
Satakunnan alueen ykkösessä. Pelit olivat hyvinkin tasaisia ja sekä voittoja että tappioita koettiin. 
Pelien loputtua sarjataulukko kuitenkin näytti meille ykkössijaa. Lisäksi joukkueestamme löytyi ky-
seisen sarjan maalipörssin ykkönen ja nelonen. Kaiken kaikkiaan hyvä kausi koko joukkueelta.  

P11 

Kausi aloitettiin tammikuussa treenaten kerran viikossa yläsalissa. Kevään koittaessa ja säiden sal-
liessa siirryttiin tekonurmelle sekä siitä edelleen uimahallin nurmelle. Joukkueessa on tällä hetkellä 
15 2011-2012 syntynyttä innokasta jalkapalloilijan alkua.  

Kesällä pelattiin myös ensimmäiset oikeat pelit, kun osallistuimme kolmeen nappulaliigan turnaus-
päivään Huittisissa. Pojat olivat innoissaan ja pelit menivät loistavasti! Kaiken kaikkiaan seitse-
mästä pelistä kotiin tuomisina oli 5 voittoa ja ainoastaan 2 tappiota.  



  

P10 

Kopan kympit 13 pelaajaa. Harjoitukset 1/kertaa viikossa. Osallistuimme Eurajoen turnaukseen 
25.5.2017 jossa tuli voitto tasuri ja häviö. Lähi-Tapiola turnaukseen keväällä ja syksyllä jossa sa-
man ikäisiä vastaan voitimme lähes kaikki pelit, mutta vanhempia - 2008 ja 2009 syntyneitä poikia 
vastaan kovasta taistelusta huolimatta tuli "takkiin".  

Karhuhallissa 23.10 neljän joukkueen turnaus meni joukkueelta varmaan jännityksen takia hieman 
alavireisesti.  Joukkueessa on hyvä henki ja pojilla hyvä harjoittelumotivaatio. Ensi kaudella Leikki-
maailman peleihin mukaan - ja tavoitteena pärjätä siellä hyvin 

P08 

Pojat 08 ja 09 syntyneet osallistuivat keväällä omilla joukkueillaan piirin kevät turnaukseen ja ke-
sällä kierrettiin piirin leikkimaailman turnauksia molemmissa ikäryhmissä.  Pelit olivat tasaisia ja 
saavutuksina olikin tasaisesti voittoja, tasapelejä ja tappioita. Syksyllä osallistuttiin lisäksi Huitti-
sissa pelattavaan Lähitapiola liigaan, josta saatiin kolme turnausta lisää.   

Molemmat ikäryhmät ovat menneet hurjasti eteenpäin. Yksin yrittämisestä ollaan pikkuhiljaa päästy 
joukkueena pelaamiseen. Taito ja taistelutahto on lisääntynyt ja se näkyy peleissä. 

P07 

Pojat -07 Joukkue pelasi kesällä Länsi-Suomen piirin P10 liigaa. Pelit sujuivat kohtalaisen hyvin. 
Voittoja, tasapelejä ja häviöitä tuli tasaisesti kauden aikana. Piirin kevätturnaukseen osallistuttiin ja 
pelejä oli neljä. kolme voitettiin ja yksi hävittiin. Lauttakylän lujan kevätturnauksessa oltiin, jossa 
pelejä oli viisi, joista kaikki voitettiin. Huittisten volkkariturnauksessa pelejä oli kolme. Kaksi hä-
vittiin ja yksi voitettiin.  

P06 

Pojat aloittelivat harjoittelun syksyllä 2016 joukkueenjohtajan väliaikaisilla harkoilla koska valmen-
taja oli ilmoittanut lopettavansa tämän joukkueen valmentamisen. Harkoissa sai käydä myös kokei-
lemassa seuraan kuulumattomat pelaajat, joista osa kiinnostui pelaamisesta ja halusi liittyä seuraan, 
mikä koitui joukkueen eduksi vuoden lopussa, kun kaikki entiset -05 ikäiset lopettivat ja tilalle tuli 
sallitut neljä -05 ikäistä uutta pelaajaa. Kevään tullessa joukkue pelasi harjoitusturnauksen Eurassa 
ja tuloksena oli voitto, tasapeli ja tappio. Sarjan alkaessa oli yllätys, kuinka hyvin pojat pelasivat ja 
voittivat myös pelejä, vaikka joukkueessa oli paljon uusia pelaajia. Eurajoella pelattiin harjoitustur-
naus helatorstaina josta tuloksena kaksi voittoa, tasapeli ja tappio. Kauden keskivaiheilla näkyi sel-
västi, että vaihtopelaajia olisi pitänyt olla enemmän koska kunto kaikilla ei riittänyt, jos vaihtope-
laajia oli yksi tai ei yhtään, alussa saatettiin johtaa mutta lopussa vastustajat jaksoivat painaa ko-
vempaa. Loppukaudessa näkyi taas parempia merkkejä tulosten muodossa. Kaikissa otteluissa oli 
taisteluhenki kohdillaan ja uskottiin ottelun loppuun asti melkein aina, että voitosta tapellaan. Pelat-
tiin hyökkäävämpää peliä ja maaleja tuli mutta omissakin vastaavasti soi. Valmentaja ja pojatkin 
mitä ilmeisimmin ovat kauteen enemmän tyytyväisiä kuin turhautuneita vaikka tappiollisia pelejä 
oli enemmän kuin pisteitä tuoneita, koska maaleja tehtiin paljon ja taisteluasenne säilyi, vaikka vä-
lillä voimat vaan loppui. 

 

 

 



  

P04 
 

Pojat 04:sten mennyt kausi oli enemmän kuin mielenkiintoinen. Kevätkierros pelattiin liigaa, mikä 
tiedettiin etukäteen kovaksi sarjaksi. Saatiin mitä haettiin, eli kovia pelejä ja kokemusta. Syyskier-
ros pelattiin ykkössarjaa ja joukkueeseen tuli yksi uusi pelaaja lisää, eli ringissä oli syyskierroksella 
9 pelaajaa. Jokunen peli pelattiin jämptillä 8 pelaajalla. Kevään kovat pelit olivat jättäneet pelilli-
sesti jälkensä poikiin. Tappiotilanteissa joukkue pelasi joukkueena ja teki hienoja nousuja voittoihin 
asti. Joukkue pelasi yhtenäisesti ja henki porukalla oli ihailtavalla tasolla, mikä oli takuuna joukku-
een selvään ykkössijaan ykkösessä. 9 peliä joista 8 voittoa ja yksi tappio. 26 tehtyä ja 8 päästettyä 
maalia.  

P01 

Joukkue harjoitteli kolme kertaa viikossa ja osallistui piirin Futsal-sarjassa I-divisioonaan, jossa si-
joittui 12 joukkueen sarjassa neljänneksi. Joukkue teki sarjassa toiseksi eniten maaleja 60. Joukku-
een parhaina maalintekijöinä Onni Mäntysaari 16 maalia ja Joonas Toroska 11 maalia. Futsal-sarjan 
lisäksi joukkue osallistui Tampereella futsal-turnaukseen sijoittuen kolmanneksi. Kesällä joukkue 
osallistui piirin III-divisioonaan. Sarja meni kevätkierroksen osalta heikosti. Joukkue ei voittanut 
yhtään peliä. Suurin syy huonoon menestykseen oli loukkaantumisissa ja muista yhteensattumista, 
niin ettei yhteenkään peliin saatu parasta kokoonpanoa. Syyskierroksella tahti parani, vaikkei vielä-
kään kaikkiin peleihin saatu parasta kokoonpanoa mukaan. Sijoitukseksi tuli ihan kelvollinen 4 sija. 
Mitalisija jäi harmittavasti maalin päähän. Joukkueen pelaajista Niklas Nevala, Juho Ilola, Ville 
Kiuru, Niilo Mäntysaari ja Daniel Rusanen olivat Kankaanpään Pallon riveissä voittamassa C-15 
poikien piirimestaruutta. Joukkue osallistuu tulevana kautena Futsalin I-divisioonaan sekä Tampe-
reella käytävään Futsal-turnaukseen 

MIEHET 

Miehet pelasivat kaudella Länsi-Suomen piirin nelosdivaria. Pelejä oli 21kpl, voittoja yhdeksän, ta-
sapelejä seitsemän ja häviöitä viisi. Sijoitus oli viides. Maaleja tehtiin 63 ja päästettiin 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1: Kauden 2017 palkittujen lista 
Liite 2: Taitokilpailut 2017 tuloslista 



  

Kokemäen Pallon palkittavat kaudella 2017   LIITE 1 
_____________________________________________________________ 
 
T10 
 

Tunnollinen 

Kyseinen pelaaja kävi harkoissa tunnollisesti, satoi tai paistoi.  Janette Saari  

Ilopilleri 

Tätä tyttöä ei ole harjoituksissa mutruhuulena nähty.  Jennika Laine  

Kehittyjä 

Tämä tyttö on kehittynyt vuodessa huomattavasti.   Iida Kaskinen  

 
 
 
T05 
 

Kehittyjä 

Kauden aikana kehittynyt huimasti jokaisella osa-alueella. Pystyy pelaamaan sekä maalissa että 
kentällä. Joukkueensa nuorimpia pelaajia, mutta se ei ole kentällä näkynyt.   Sara Jalli  

Joukkuepelaaja  

Tunnollinen harkoissa kävijä. Ei valita, vaikka laitetaan pelaamaan välillä hieman vieraampaa peli-
paikkaa kentällä. Täyttää roolinsa kentällä aivan loistavasti.  Laura Suominen  

Yllättäjä  

Kauden aikana pelannut lähes jokaisella pelipaikalla kentällä, mutta syyskaudella löysi oman paik-
kansa varmana puolustajana. Varmaa ja rohkeaa puolustamista sekä tarvittaessa lähtee teräviin nou-
suihin.    Jessika Saari 

 
 
P11 

Avainpelaaja  

Joukkueen tärkein lenkki ja maalintekijä turnauksissa. Nopeudellaan ja potkutekniikallaan sai vas-
tustajat solmuun.    Topias Perttula  

Kauden kehittyjä  

Osoitti kauden aikana hyvää kehitystä niin pallon kuljetustaidossa kuin potkutai-
dossa.               Arttu Ketonen  



  

Ahkera harjoittelija   

Vähiten poissaoloja treeneistä. Osoitti harjoittelu innokkuuttaan tulemalla välillä jopa puolikuntoi-
sena treeneihin.   Niilo Jokela  

Joukkueen oma tsempparipalkinto  

Tsemppasi niin kentällä kuin maalissa. Kenties yksi joukkueen tulevaisuuden maalivahdeista? 
Aapo Paturi  

 
 
P10 
 

Puolustuksen tukipilari  

Hyvä nopeus ja rohkea fyysinen puolustaja, on myös hyökkäyspäässä vahva ja ulottuva pe-
laaja.  Elmo Pere  

Kauden taistelija   

Jaksaa häiritä vastustajaa loppuun asti, - ja varsinkin syyskaudella tullut huima parannus pelaami-
seen.  Aku Rinne  

Sisu palkinto 

 Pienet kolhut ja kompastelut ei lannista, kova yritys lopulta palkitaan.   Samu Kuisma 

 
 
 
P09 
 

Joukkuepelaaja  

Tekee joukkueen eteen töitä paljon. Jaksaa olla tukena puolustuksessa ja hyökkäyk-
sessä.             Uku Kaljuvee 

 Avainpelaaja   

Koko kentän avain pelaaja, rakentaa peliä puolustuksesta ja tarvittaessa viimeistelee vastustajan 
maalilla.  Elmeri Kleemola  

Taistelija  

Jaksaa taistella joka pallosta eikä anna periksi. Pienet kolhut taistelussa ei haittaa, vaan täysillä 
mennään.   Eemeli Lehtimäki 

 
 
 



  

P08 

FairPlay   

Herrasmies kentällä ja kentän ulkopuolella. Joukkueen pelaajien valinta Fair Play pelaa-
jaksi.       Onni Markkula  

Tulokas  

Aloitti vasta kaudella 2017 ja otti heti paikkansa peleissä. Lahjakas joukkue pelaaja.  Aaro Salo  

Harjoittelija   

Aktiivisimmin paikalla harjoituksissa ja painaa harjoituksissa täysillä.   Juuso Sippola  

 
P07 

Harjoittelija  

Reipas poika joka kävi säännöllisesti harjoituksissa ja teki hyvällä asenteella harjoitteet.   Justus 
Pihkoluoma  

Herrasmiespelaaja  

Fiksu poika joka taisteli hyvin peleissä ja harjoituksissa.  Eero Heikkinen 

 Kehittynein  

Varsinkin peleissä hyvällä asenteella pelaava poika kehittyi kauden aikana paljon. Elmeri Hakanen  

P06 

Täsmäase  

Joukkueen neljästä 05-ikäisistä monipuolisin pelaaja, tuurasi joukkueen luottopelaajia erinomaisesti 
näiden ollessa pois kokoonpanosta. Paras kehu tuli vastustajan hyökkääjältä, joka sanoi vaihtoon 
tullessaan valmentajalle: me ei päästä tosta kaverista millään ohi, johon valmentaja totesi että : on 
tosi taitava, olen huomannut.   Juho Vettenranta 

 Maalinvartija  

Joukkueen maalivahti, sai keväällä kritiikkiä omilta pelaajilta, mutta yhdenkään pelin tulos ei ollut 
kiinni oman maalivahdin torjunnoista. syyskierroksen viimeisissä turnauksissa pelasti torjunnoillaan 
joukkueelle pisteitä.  Sakari Kamppikoski  

Puolustuksen johtaja 

Pallovarma puolustuksen johtaja. Vastustajan pitkät keskitykset pysähtyivät varmasti ja tar-
kasti.  Aapo Heikkinen  
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Avainpelaaja 

 Näytti viime talven treenien perusteella olevan valmis kantamaan joukkueen kapteeninnauhaa. Oli 
esimerkillinen niin harkoissa kuin peleissä. Nosti tasoaan läpi kauden. Santeri Mäkinen  

Joukkuepelaaja  

Tsemppasi omia joukkuekavereita niin peleissä kuin harkoissa, ja tiukan paikan tullessa peleissä 
pystyi tekemään joukkueelle tärkeitä maaleja; yleensä keskityspalloista ja puskemalla.  Niklas 
Saari 

Taistelija  

Pelaaja joka pelasi koko kauden omalla tasollaan ja vahvuuttaan hyväksi käyttäen, ollen tarpeen 
mukaan hyökkäyksen ja puolustuksen apuna laajalla liikkumisellaan.   Joonas Kuuppo  
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Avainpelaaja 

 Kovakuntoinen keskikentän raataja, tsemppari ja tunnollinen harjoittelija. Onnistunut kausi myös 
Futsalissa.  Niilo Mäntysaari  

Luottopuolustaja   

Hyvän tekniikan omaava varmaotteinen puolustaja joka pelasi hyvällä tasolla peleissä. Futsalissa 
joukkueen paras pelaaja.   Joonas Toroska  

FairPlay pelaaja   

Piti hyvillä torjunnoilla tärkeissä peleissä joukkuetta pystyssä. Esimerkillinen joukkuepe-
laaja.  Riku Miettinen 

 
Miehet 

Avainpelaaja  

Joukkueen tärkein pelaaja.  Jukka Mäkinen  

Tsemppari  

Aina hyvällä asenteella mukana. tsemppas porukkaa mallikkaasti.   Mikko Laine 

Yllättäjä   

Eka kausi miehissä. kovakuntoinen kaveri joka yllätti aika monet hyvällä pelillä.  Jukka Helin 

 



  

________________________________________________________________________ 
Koko seuran palkittavat kaudella 2017 
 
TYTTÖ Fairplay pelaaja  
Sanna Suominen (T05)  
 
Tunnollinen harjoittelija ja pelaaja. Täytti oman paikkansa peleissä, vaikka vastustajat olivat 
useimmiten selvästi vanhempia. 
 
POIKA Fairplay pelaaja 
Rasmus Lintula (P08-P09) 
 
Aina iloinen ja ystävällinen kaikille. Jaksaa hymyillä kovienkin iskujen ja törmäyksien jälkeen. Ei 
koskaan pahaa päivää. 
 
Vuoden Juniorilupaus 
Elias Lindholm (P09)  
 
Aloitti pelaamisen kaudella 2017 ja taitokilpailuissa heti Hopea-merkin arvoinen suoritus. Sekä 
osoittanut taitonsa peleissä ja harjoituksissa. 
 
Vuoden tyttöpelaaja 
Jenna Saari (T05)  
 
Joukkueensa kantaviin voimiin jo monena vuonna kuulunut pelaaja. Pystyy ratkaisemaan pelejä 
olemalla tehokas hyökkääjä kentällä tai vastaavasti tekemällä varmoja torjuntoja maalissa. Siirtyi 
keväällä pelaamaan KoPan lisäksi myös NiceFutiksen T05-joukkueeseen alueliigaa sekä osallistui 
kesällä heidän mukanaan mm. MastoCup- ja WasaCup-turnaukseen. 
 
Vuoden poikapelaaja 
Santeri Mäkinen (P04) 
 
Poika on kehittynyt viime vuoden aikana huimasti niin henkilökohtaisen tekniikan kuin pelillisen 
tason osalta. Harkoissa ja peleissä otti hienosti vastuuta ja oli motivoitunut tekemään töitä 
joukkueen eteen. Kauden aikana nousi joukkueen yhdeksi johtohahmoksi puolustuspäässä. 
 
Vuoden pelaaja 
Jukka Mäkinen (Miehet) 
 
Kova työntekijä kentällä. Taitava pallon kanssa, aina syötöt omille. Keskikentän päällikkö. Pyöritti 
peliä johtajan elkein. 
 
Maalitykki  
Jimi Jakonen (P06) 
 
Pelasi joukkueen kärkipelaajana ja oli koko joukkueen ns. Target pelaaja, jolle pallo pyrittiin 
nopeasti toimittamaan jos mahdollista. Tulosta myös syntyi, joukkue teki 48 maalia, joista kyseinen 
pelaaja teki yli puolet. Eli olisi voittanut Länsi-Suomen piirin sarjansa maalipörssin ylivoimaisesti, 
mikäli edes jotain olisi saatu Tasoon kirjattua asianmukaisesti. 
 
 
 
 



  

Maalikuningatar 
Emma Tamminen (T05) 
 
Hyvän potkutekniikan omaava joukkueensa kantava hyökkäyspään pelaaja. Joukkueensa paras 
maalintekijä, joka kauden aikana laittoi pallon vastustajan verkkoon 23 kertaa. Voitti myös 
syyskierroksen maalipörssin TD12 Satakunnan ykkösen lohkossa. 
 
Maalikuningas 
Erno Isomäki (Miehet) 
 
Hän menee röyhkeästi tilanteisiin ja maalintekijälle ominaista , että osaa haistaa maalipaikat. 
Vahvana pääpelaajana teki myös puskemalla useita maaleja. Kovan sarjan 21 pelissä teki kaiken 
kaikkiaan 17 maalia, jossa sijoittui sarjan maalintekijätilastossa 5:ksi.  
 
Maalivahti 
Shinarakis Ahilleas (Miehet) 
 
Sarjan parhaimpia maalivahteja. Erinomainen lähitorjuja, hyvillä reflekseillä. Osallistuu peliin 
aktiivisesti ja toimii myös alimpana puolustajana. Päästi sarjassa vähiten maaleja. 
 
Vuoden seuratyöntekijä 
Hanna Reikko-Heikkinen 
 
Tämä henkilö aloitti tänä vuonna johtokunnan jäsenenä ja aikaisemmin ollut pelaajan vanhempain 
roolissa. Hän on ottanut paikkansa ennakkoluulottomasti ja hoitanut erinomaisesti tehtävänsä. 
Hänellä on johtokunnan kokouksien hankalin tehtävä ja olenkin ihmetellyt useaan otteeseen kuinka 
hyvin hän osaa poimia ne tärkeimmät ja merkitsevimmät asiat. Voin kertoa, ettei kokouskulkumme 
ole aina helpoimmasta päästä. Vuoden seuratyöntekijä on sihteerimme Hanna Reikko-Heikkinen.  
 
Vuoden joukkue 
D13 Pojat 
 
Tämä joukkue on useamman vuoden tehnyt hienoja tuloksia ja tänä vuonna varsinkin syksyllä oli 
draivi päällä. Uudistetussa Länsi-Suomen piirissä, jossa oli mukana myös joukkueita Turun 
alueelta. Komeat 8 voittoa ja ainoastaan 1 tappio, 26 tehtyä maalia ja 8 päästettyä toi Länsi-Suomen 
piirin ykkösen lohko voiton. Vuoden joukkue on 2004 syntyneet D13 pojat. 
 
Vuoden valmentaja 
Vesa Saari (T05) 

 
Kyseinen valmentaja on toiminut useamman vuoden valmentajana. Parina viime vuonna joukkueen 
useampi pelaaja ovat saaneet tekniikkakilpailuissa mitalimerkkirajan rikki, joka myös näkyy 
joukkueen tuloksissa. Nousujohtoinen valmennus, joka tänä kautena kantoi Länsi-Suomen piirin 
TD12 Ykkösen sarjan lohkovoittoon.   
 
 
 
 
 
             
 
 
 



  

KOPAn TAITOKILPAILUT 2017       LIITE 2 
 
 
 
 Pojat 2012 (H5) 

1. Oliver Laine   214,5 
2. Mikael Multanen  253,0 

Pojat 2011 (G6) 
1. Veeti Markkula  176,4 
2. Elias Niittymäki  186,0 

Pojat 2010 (G7) 
1. Alex Multanen  151,0 
2. Daniel Huppunen  166,0 
3. Julius Laine   168,0 
4. Aku Rinne   170,0 
5. Jonne Lähteenmäki  179,0 

Pojat 2009 (F8) 
1. Santeri Virta   103,2 Hopea 
2. Elias Lindholm  103,7 Hopea 
3. Uku Kaljuvee   104,9 Hopea 
4. Elmeri Kleemola  106,8 Pronssi 
5. Niilo Laaksonen  118,3 Pronssi 
6. Roope Urpilainen  152,3 
7. Rasmus Lintula  170,9 

Pojat 2008 (F9) 
1. Onni Markkula  107,7 Pronssi 
2. Niilo Ruuskanen  120,5 
3. Luca Jokitalo   123,6 
4. Jesper Hämäläinen  127,4 
5. Juuso Sippola   137,6 
6. Eetu Isomäki   148,0 

Pojat 2007 (E10) 
1. Niko Isomäki   135,1 
2. Eelis Lahtinen   138,0  
3. Samu Söderlund  147,9 
4. Verneri Hellemaa  154,9 
5. Elmeri Hakala   156,6 
6. Jose Kuivakoski  161,0 

Pojat 2006 (E11) 
1. Juho Herrala   141,0 
2. Aapo Heikkinen  142,0 
3. Aaro Sainio   158,0 
4. Jonni Kosonen  173,0 



  

Pojat 2005 (D12) 
1. Jimi Kuivakoski  137,1 
2. Juho Vettenranta  141,0 

Pojat 2004 (D13) 
1. Jesse Juutilainen  96,3 
2. Santeri Mäkinen  100,4 
3. Leevi Kakko   116,6 
4. Mikael Vandell  123,0 

Pojat 2003 (C14) 
1. Niklas Saari   118,0 

Pojat 2002 (C15) 
1. Niilo Mäntysaari  106,8 

Pojat 2001 (B16) 
1. Onni Mäntysaari  90,3 
2. Joonas Toroska  114,8 

Pojat 2000 (B17) 
1. Riku Miettinen  103,0 

Tytöt 2012 (TH5) 
1. Iitu Kalliokoski  200 (392,8) 

Tytöt 2010 (TG7) 
1. Jennika Laine   200 (254,0) 
2. Iida Kaskinen   200 (290,7) 

Tytöt 2009 (TF8) 
1. Janette Saari   196,6 

Tytöt 2007 (TE10) 
1. Sara Jalli   120,5 Hopea 

Tytöt 2006 (TE11) 
1. Jenna Saari   111,1 Hopea 
2. Jessika Saari   127,9 Pronssi 
3. Maria Jalli   144,4  

Tytöt 2005 (TD12) 
1. Oona Nylund   141,3 

Tytöt 2004 (TD13) 
1. Emma Tamminen  123,4 Pronssi 
2. Iiris Kalliokoski  159,9  

 


