Palkinnot 2018

Kiertopalkintoihin
Fairplay pelaaja (Tyttö) Elisa Salo (T10)
Fairplay pelaaja (Poika)
Arttu Ketonen ( P11)

Todellinen fairplay-pelaaja. Pelitilanteissa taisteli rehdisti ja tarpeen tullen piti huolta myös
vastustajista. Sai omasta joukkueestaan eniten, niin vastustajajoukkueiden valmentajien, kuin
tuomarienkin jakamia vihreitä kortteja.
Maalitykki
Niko Isomäki (P07)
Maalikuningas
Erno Isomäki (Miehet)
7 pelatussa ottelussa teki 11 maalia
Maalikuningatar
Emma Tamminen (T05)
Hän jakoi kevät kierroksen lohkon maalipörssin kärkipaikan ja voitti syyskierroksen maalipörssin.
15 ottelussa teki 19 maalia.
Vuoden tyttöpelaaja
Laura Jaansalu (T05)
Kyseinen pelaaja ei ole välttämättä kentän näkyvin pelaaja, mutta todella arvokas pelaaja joukkueelle. Hän näyttää taistelimisen ja kovuuden esimerkkiä muille. Ei jätä tilanteita kesken ja aiheuttaa vastustajan pelaajille haastetta.
Vuoden poikapelaaja
Jesper Hämäläinen (P08)
Herrasmies kentällä ja kentän ulkopuolella. Esimerkillinen pelaajanalku harjoittelu ja peli asenteen
puolesta. Tekee töitä ja taistelee kovin niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Aina ystävällinen niin
vastustajille kuin joukkuekavereille.
Vuoden Juniorilupaus
Severi Santala (P10)
Tuli joukkueeseen jalkapallokoulusta kesällä 2018. Istuutui joukkueeseen erinomaisesti, - omaa

hyvät sosiaaliset taidot. On rohkea, nopea ja taitava pelaaja. Pystyy pelaamaan kaikilla pelipaikoilla. Tehnyt kovalla tahdilla maaleja.
Osaa kuunnella ohjeita ja valmennusta, sekä myöskin toteuttaa niitä. Kentällä "sata lasissa" koko
ajan. Nauttii ehdotonta suosiota pelaajien ja valmennuksen kesken.
Maalivahti
Jenna Saari (T05)
Hänen torjuntatekniikkansa on hyvällä tasolla, pelinlukutaito erinomainen ja siihen vielä lisätään
hyvä jalallinen tekniikka, jotta voi maalissa pelatessaan toimia myös alimpana puolustajana, niin
tuosta paketista on hyvä jatkaa eteenpäin. Joukkueen on helppo pelata, kun voi luottaa maalivahtiinsa.
Vuoden pelaaja
Niilo Mäntysaari (Miehet & B-pojat Futsal)

P-17 poikien futsal-joukkueessa erinomaisia otteita, joista osoituksena
pistepörssin kolmossija tehoilla 12 + 18 = 28.

Vuoden valmentaja
Erno Isomäki (P07 & Miehet)
Hän on tehnyt useamman vuoden hyvää työtä juniorijoukkueen vetäjänä, sekä luotsanut
edustusjoukkueen hyvään sarjasijoitukseen.
Vuoden seuratyöntekijä
Sami Reinikainen
Vuoden joukkue
B-Pojat Futsal
Toinen sija Tampereen välipäiväturnauksessa, voitto Turun TPK:n turnauksessa ja toinen sija LänsiSuomen piirin Ykkösliigassa.

Tekniikkakilpailupalkinnot:
Pojat 2012 (G6)
1. Oliver Laine
2. Aleksi Aarikka

147,5 sek.
200,0 sek.

Pojat 2011 (G7)
1. Veeti Markkula
2. Konsta Nurmi

138,0 sek.
153,5 sek

3. Niilo Jokela
4. Arttu Ketonen
5. Topias Perttula

191,4 sek.
196,7 sek.
200,0 sek.

Pojat 2010 (F8)
1. Daniel Huppunen
2. Severi Santala
3. Heikki Leino
Aku Rinne

154,0 sek
157,0 sek
173,0 sek
173,0 sek

Pojat 2009 (F9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elias Lindholm
Santeri Virta
Elmeri Kleemola
Niilo Laaksonen
Elias Hämäläinen
Roope Urpilainen

87,2 sek Hopea (hopea mitali)
108,3 sek pronssi (pronssi mitali)
112,1 sek
129,7 sek
132,4 sek
132,9 sek

Pojat 2008 (E10)
1.
2.
3.
4.
5.

Onni Markkula
Niilo Ruuskanen
Jesper Hämäläinen
Viljami Santala
Juuso Sippola

138,3 sek
147,4 sek
154,4 sek
163,0 sek
171,4 sek

Pojat 2007 (E11)
1.
2.
3.
4.
5.

Niko Isomäki
Eelis Lahtinen
Samu Söderlund
Eero Heikkinen
Antti Aarikka

131,6 sek.
141,7 sek
142,4 sek
145,1 sek
147,9 sek

Pojat 2006 (D12)
1. Aapo Heikkinen
2. Aaro Sainio

136,3 sek.
162,0 sek.

Pojat 2005 (D13)
1. Veeti Lievonen
2. Sisu Peltonen

142,4 sek
150,4 sek.

Tytöt 2011 (TG7)
1. Aada Vainionpää

Tytöt 2010 (TF8)

197,0 sek

1. Jennika Laine
2. Elisa Salo
3. Iida Kaskinen

170,2 sek
174,7 sek
195,5 sek

Tytöt 2009 (TF9)
1. Janette Saari

193,1 sek.

Tytöt 2008 (TE10)
1. Helmi Kuusisto
2. Riikka Helenius

181,5 sek
184,5 sek

Tytöt 2006 (TD12)
1.
2.
3.
4.

Jenna Saari
Jessika Saari
Helmi Marjanen
Maria Jalli

97,4 sek. Hopea (hopea mitali)
135,0 sek
159,5 sek
160,1 sek

Tytöt 2005 (TD13)
1. Oona Nylund

145,0 sek

Tytöt 2004 (TC14)
1. Emma Tamminen
2. Essi Mattila

128,2 sek
155,7 sek

Joukkueiden 3 palkittavaa...
Miehet
Pelattiin länsi suomen piirin vitosta. Lohkoja oli kolme. Omassa lohkossa sijoituttiin kolmanneksi.
Tsemppari
Mikko Laine
Kannusti ja tsemppasi pelaajia joka pelissä ja harkoissa. Joukkueen esimerkillinen kapteeni.
Herrasmiespelaaja
Marko Kuusiniemi
Fiksu joukkuepelaaja. Kovaa ja rehellisesti pelaava pelaaja. Hyvä "ulkomaanvahvistus"
harjavallasta.
Avainpelaaja

Antti Salminen
Puolustuksen päällikkö. Hoiti tonttinsa hyvin. Teki myös maaleja erikoistilanteissa hyvin. Pääpelin
mestari.
P01
Joukkue harjoitteli 3 kertaa viikossa.
Osallistui SPL:n Länsi-Suomen futsalin I-divisioonaan. Joukkue sijoittui sarjassa toiseksi voittaen 8
peliä ja häviten yhden.
Maalisuhde oli yli sarjassa ylivoimainen 81 - 12.
Sarjan pistepörssissä joukkueen pelaajat ottivat kolmosvoiton
sekä 5 sijan.
Futsal-sarjan lisäksi joukkue osallistui kahteen turnaukseen,
Tampereella joukkue sijoittui toiseksi ja Turusta tuomisina oli
komeasti turnausvoitto.
Kesäksi joukkue ei saanut riittävästi sitoutuneita pelaajia
mukaan joten joukkue joutui luopumaan sarjasta.
Osa pelaajista siirtyi pelaamaan miesten joukkueeseen.
Ensi talvella joukkue osallistuu P-20 futsal-sarjaan.
Joukkueessa pelasivat: Riku Miettinen, Joonas Toroska,
Joonas Leino, Niilo Mäntysaari, Onni Mäntysaari, Elmo Passi,
Juho Ilola, Elias Pylväinen, Daniel Rusanen ja Joona Sunnila. Joukkueen valmentajina toimivat
Joonas Leino ja Jorma Menna,
Joukkkueen johtajana Sanna Toroska.
Maalitykki
Joonas Toroska, Futsalin L-S piirin 1-divisioonan maalikuningas 27 maalia. Pistepörssin kakkonen
tehoilla 27 + 9 = 36
Tehopelaaja
Onni Mäntysaari, Futsalin L-S piirin 1-divisioonan pistepörssin
voittaja 21 + 19 = 40
Pelin rakentaja
Joonas Leino, Futsalin 1-divisioonan 5 sija 6 + 12 = 18

P06
kauden 2017 jälkeen syksyllä alkoi sisäharjoituskausi ja uusia pelaajia tuli joukkueeseen
lopettaneiden tilalle. Ylä-asteen alasali osoittautui liian pieneksi melko pian kun kaikki osallistuivat
harjoituksiin. kevään viimein tultua ei ulkona ehditty harjoittelemaan kertaakaan ennen kauden ekaa
peliä. perinteiseen piirin kevätturnaukseen osallistuttiin ja kyyti oli kylmää- maaliero kolmessa
tappiopelissä oli yhteensä 23-1.
sarja alkoi ja pian tuli selväsi että ongelmia on pelikunnossa. Loukkaantumisten ja sairastelujen
takia pyydettiin apua -07 joukkueelta mikä oli aivan loistava juttu koska alettiin voittamaan pelejä

ja johdettiin jopa sarjaa hetken aikaa, pojille oli kylläkin yhtä tärkeää se että Hapo oli viimeisenä.
lopussa oltiin sarjataulukossa keskivaiheilla.
kesällä ei oikein harjoittelu maistunut ja pari pelaajaa lopetti joukkueessa kevätkauden jälkeen.
syyskausi alkoi voitolla, joka jäi ainoaksi. ylemmästä sarjasta tippuneet joukkueet osoittautuivat
liian koviksi vastustajiksi. lähes kaikki syksyn pelit pelattiin ilman vaihtopelaajia. apuja saatiin
onneksi Elmeriltä -07 joukkueesta ja Jenna ja Jessika 05-tyttöjen joukkueesta älyttiin pyytää
viimeiseen peliin avuksi.
kiitokset edellä mainittujen lisäksi Vernerille,Antille,Eelikselle,Eerolle ja Niko Isomäelle
(hattutemppu Jazzia vastaan) sekä -07 tukijoukoille.
ilmoittauduimme tulevalle futsal- kaudelle mukaan eli ainakin jotain sarjaa pelataan jos ei rahkeet
riitä enää ensi vuoden sarjakauteen jalkapallossa.

Monipuolinen
Sisu Peltonen - periksiantamaton ja monipuolinen. pystyy pelaamaan millä pelipaikalla vaan
kentällä.
Runnoja
Onni Mattila - On harjoitellut omatoimisesti paljon ja se näkyi välillä otteluissa silloin kun ei ollut
aikaa miettiä.
Luottopelaaja
Juho Herrala - keskikentän raataja, teknisesti taitava, välillä hyökkäävämmässä roolissa ja
maalejakin tuli mukavasti.
P07
Pojat pelasi leikkimaailman pelejä kesän. Kaudella pelejä voitettiin hyvin. Muutama tasapelikin tuli.
Häviöitäkin tuli. Valmentajana oli Erno Isomäki. Joukkueenjohtaja Jaana Hellemaa. Huoltaja Erno
Hakala

Tsemppari
Marius Alitalo
Harkoissa hyvä asenne ja tekemisen meininki. Peleissä laitalinkkinä viihtyvä. Tsemppaa ja
kannustaa.
Taistelija
Verneri Hellemaa
Peleissä periksiantamaton taistelia. Juoksee peleissä paljon ja puolustaa hyvin. Nopeuden ansiosta
pitää vastustajan hyökkääjät poissa maalilta

Avainpelaaja
Eelis Lahtinen
Joukkueen pelinrakentaja. Pallon kanssa vaarallinen. Jalasta lähtee joko hyvä syöttö tai tarkka veto
kohti maalia. Tekniikka hallussa ja pallonkäsittely kunnossa.
P08
08-09 syntyneet osallistuivat keväällä piirin kevät turnauksiin ja kesällä pelattiin leikkimaailman
turnauksissa. Turnauksissa on tullut tasaisesti voittoja, tasapelejä ja tappioita. Kesällä saimme
vieraita Virosta Pöltsänmaalta ja pelasimme molemmilla ikäryhmillä heitä vastaan tiukat
ystävyyspelit. Nuoremmille tiukka tappio ja isommat pelasivat tasapelin. Pöltsänmaan joukkueen
kanssa jo sovittiin että kutsumme heitä pelaamaan ensivuonna johonkin turnaukseen.
08 syntyneet ovat valmistautuneet jo ensi vuonna pelattavaan 8vs8 sarjaan pelaamalla muutaman
harjoitusottelun uudella pelimuodolla.
Joka pelaaja on kehittynyt vuoden aikana huimasti ja on ollut ilo seurata poikien harjoituksia ja
pelejä kauden aikana. Valmentajat ovat pojista ylpeitä!
Joukkue pelaaja:
Aaro Salo
Joukkueen valinta joukkuepelaajaksi joka harjoittelee ja pelaa joukkueen eteen. Antaa kaikkensa
joukkueelle niin peleissä kuin harjoituksissakin.
Yllättäjä:
Viljami Santala
Aloitti tällä kaudella ja otti heti paikkansa niin kenttäpelaajana kuin maalivahtinakin. Hienoa
taistelua kentällä ja ilmiömäisiä torjuntoja maalissa.
Kehittynein:
Niilo Ruuskanen
Tästä pelaajasta huomaa, että pallon kanssa vietetään aikaa myös vapaa-aikana. Kehittynyt kauden
aikana huimasti niin taidoissa kuin taistelussakin.
P09

Kehittynein:
Roope Urpilainen
Tunnollinen harjoittelija joka kuuntelee ohjeet ja noudattaa niitä. Paransi otteitaan peleissä koko
kauden ajan tasaisesti.

Yllättäjä:
Toivo Savolainen
Liittyi joukkueeseen alkukesällä ja yllätti kaikki hyvillä otteillaan niin harjoituksissa kuin peleissä. Varsinkin syyskierroksen peleissä esitti erinomaisia otteita.
Taistelija:
Elias Hämäläinen
Pelaaja joka ei aristele kentällä mennä tilanteisiin vaan taistelee aina loppuun asti voittaakseen
pallon omalle joukkueelle.
P10
Joukkeessa 21 lisenssipelaajaa. Treenit 1x viikossa.
Treeneihin osallistuminen on ollut todella aktiivista, ja harjoittelun kautta joukkue on kehittynyt erinomaisesti.
Joukkueessa on hyvä henki ja meininki on sen mukaista.
Treenaaminen on ollut joukkuetta eteenpäin vievää, taktiikoita ja erikoistilanteita harjoiteltu kovasti. Välillä
on fiilistelty eli FLOSSAILTU musiikin tahdissa, joka onkin tuonut treeneihin mukavaa rentoutta ja uutta sykettä .!
Turnaukset: Leikkimaailma 40-peliä, 28-voittoa, 4-tasuria, 8-häviötä. 98 tehtyä maalia, päästettyjä 37.
Karuselliturnaus: 24 ottelua, 15-voittoa, 5-tasuria, 5-häviötä. Tehtyjä maaleja 91, päästettyjä 28.
Valmentaja Esa Puutio ,JoJo Minna Multanen, sekä Huoltaja Jaana Sinkko, kiittävät joukkuetta, sekä pelaajien vanhempia kuluneesta kaudesta.
Kopan kympit on erinomaisessa iskussa.
FUTIS ON NRO:1 Konsta Nurmi. (s.2011), Tuli joukkueeseen talvella 2017. Taitoa riittää tällä nuorukaisella.
Omaa herkät jalat, ja pallon hallinta on siten helppoa.
On joukkueen ehdotonta kärkeä, kuuntelee ja toteuttaa annettuja ohjeita hyvin, ja palkinnon nimen mukaisesti hänelle jalkapallo on ehdoton ykkös laji.
2018 MAALIVAHTI. Aatu Jokela. Kauden aikana 16kpl 0-peliä. Teki kaksi-kolme maalia omalta tontilta vastustajan verkkoon. Ottaa hienosti koppeja ja pelin avaukset ovat erinomaista luokkaa. Nauttii koko porukan
suosiota.
2018 TREENAAJA Daniel Huppunen. Erittäin ahkera ja monipuolinen urheilija, ihan törkeen nopea. Harrastaa hyvällä menestyksellä useampaa yleisurheilulajia. On ollut maalivahtina osassa peleistä. Hallitsee potkut
ja syötöt molemmilla jaloilla, mikä onkin kovan treenaamisen tulosta. Siirrettiin kauden aikana enemmän
kenttäpelaajaksi ja on tehnyt tuhoisaa jälkeä vastustajan verkkoon.

P11
Kausi aloitettiin loppiaisen jälkeen koulukeskuksen alasalissa kerran viikossa ahkerasti treenaten.
Ilmojen lämmetessä ja lumien sulaessa siirryttiin tekonurmelle jatkaen treenejä edelleen kerran
viikossa. Kesällä pelattiin ensimmäiset leikkimaailman pelit ja turnauksia oli 10 ja pelejä niissä
kaiken kaikkiaan 40! Ja koska joukkueen koko oli tippunut viime vuodesta viidellä, eli kausi
vedettiin läpi kymmenellä 11-12 syntyneellä pelaajalla, niin välillä oltiin aika kapealla ringillä

liikkeellä. Tästä ”parhaana” esimerkkinä kauden viimeinen turnaus, jossa ei ollut yhtään
vaihtomiestä vaikka apuna oli myös Konsta vuotta vanhemmista.
Tämä kausi oli tällä joukkueella nyt toinen vuosi yhdessä ja pojista huomaa tulleen tiivis
porukka. Kesän peleissä ja turnauksissa oli hauskaa, kannustettiin joukkuekavereita ja jaksettiin
vaihtopenkilläkin jo seurata oman joukkueen pelejä leppäkerttujen sijaan! Pojat pelasivat hyvin,
kehittyen koko kauden ajan ja vaikka voitot olivat välillä kiven alla niin se ei poikia lannistanut
missään vaiheessa.
Kauden päätteeksi pelattiin vielä Pitkäjärvellä pojat vs äidit-peli, joka taisi päättyä tasan 3-3? Ja
sen jälkeen saunottiin Ilmijärven majalla.
Nyt loppu syksyn treeneihin saatiin uusia pelaajia ja ensi vuosi näyttääkin siltä osin hyvältä. Vikat
treenit pidettiin keskiviikkona ja uusi kausi aloitellaan taas loppiaisen jälkeen.
Taistelija
Mikael Multanen
Joukkueen taistelun ilmentymä. Pienestä koostaan huolimatta ei antanut piiruakaan periksi, vaikka
välillä vastassa oli päätä pidempiä vastustajia. Myös Mikaelin liukutaklaukset jäivät mieleen.
Joukkuepelaaja
Oliver Laine
Pelipaikka kuin pelipaikka kävi. Meni maaliin tai kentälle, miten valmentajat sitten pyysivät.
Joukkuepelaaja, joka epäitsekkäästi syötteli sekä pyysi palloa tilanteen mukaan.
Maalitykki
Oskari Haavasoja
Joukkueen paras maalintekijä. Ehkä jossain vaiheessa olisi voinut enemmän joukkuekavereille
syötellä, mutta minkäs teet jos suonissa virtaa synnynnäisen maalintekijän veri.
T05
Joukkue osallistui tyttöjen D13 piirin ykkös-sarjaan. Kevätkierros toi yhden voiton, 5 tasapeliä ja
kaksi tappiota, 16 tehtyä maalia ja 19 päästettyä. Vaikka pelillisesti kevätkierros ei ollut huonoa,
niin sitten syyskierroksella alkoi toimia kentällä alkuvuoden harjoittelu ja tuli lohkon 3. sija 3
voitolla, 3 tasapelillä ja 2 tappiolla, 15 tehtyä maalia ja 13 päästettyä. Liikaa annettiin vastustajille
tasoitusta, pelaajamateriaalin ohuudella. Erityismaininta, joukkueemme oli ainoa joka aiheutti
pistemenetyksiä lohkomme voittajalle. Maininta kertoo sen minkälainen potentiaali joukkueella on,
kun kaikki on kohdallaan.
Tulokas
Aloittanut jalkapallon pelaamisen kesällä. Vaikka on nuorempi kuin muut, niin peliesityksissä sitä ei
näe. Painaa sata lasissa pelin alusta loppuun asti, eikä anna missään vaiheessa periksi. Elli Oksa
Puolustaja
Laitapuolustajan malliesimerkki. Hyvä puolustuspään pelaamista, pelirohkeutta löytyy, ei vain
roiski palloa, vaan pyrkii pelaamalla avaamaan peliä ja tämän lisäksi nousee laidassa tukemaan

hyökkäyksiä. Jessika Saari
Pelitaito
Älykäs laitapuolustaja, joka osaa lukea peliä hyvin ja näin ollen osaa olla oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Tänä vuonna pelirohkeus on kasvanut valtavasti. Omaa hyvät keskitykset, josta syystä tullut
joukkueen luottokulman antaja. -Maria Jalli

T10
Joukkueen ensimmäinen kausi, jolloin osallistuttiin peleihin. Joukkueen kausi oli hyvin
kaksijakoinen. Alkuvuodesta näytti siltä, että koko joukkue kuihtuu kasaan ja kovalla pelaajamäärän
kasvattamiskampanjalla saatiin joukkue säilymään. Joukkue osallistui Huittisten LähiTapiola
liigaan, joissa opeteltiin jalkapallon pelaamisen salat. Kuten jalkapallossa yleensäkin, niin tuli
voittoja ja tappioita, sekä paljon tehtiin maaleja. Joka kerta kuitenkin ilolla ja eteenpäin mentiin
pelillisesti. Suuret kiitokset alkuvuoden valmentajille Riikka Soilille ja Minna Maliselle, sekä
Marjatta Anttilalle, joka kävi tuuraamassa välillä jompaakumpaa valmentajaa. Teillä oli suuri rooli
joukkueen historiassa, ilman teidän panosta tätä joukkuetta ei enää olisi.
Innokas
Jaksaa tehdä kaikki harjoitukset loppuun saakka ja on selvästi innostunut jalkapallosta. Minttu
Ojala.
Kehittyjä
Kehittynyt paljon lyhyessä ajassa ja intoa löytyy jalkapalloa kohtaan. Ilona Hakuni
Ilopilleri
Aina iloinen ja ei lannistu vaikka kaikki ei onnistukaan. Julia Sippola

