Palkinnot 2019
Fairplay pelaaja (Tyttö)
Riikka Helenius (T10)
Kyseinen pelaaja ottaa kaikki huomioon ja varsinkin pelatessa ottaa huomioon nuoremmat ja pienemmät pelaajat. Todellinen FairPlay pelaaja.
Fairplay pelaaja (Poika)
Elmeri Kleemola ( P08-09)
Erittäin monipuolinen pelaaja jonka tavaramerkkinä on kova mutta rehti pelaaminen. Tekee peleissä paljon tärkeitä asioita joukkueen eteen.
Maalitykki
Niko Isomäki (P07)
Hyvä laukas ja paikan hakeva poika. Viimeistelee maalin hyvin kun vaan paikan saa. Teki kaudella
31 maalia. Asenteen liikkumiseen ja työntekoon vielä kun saa niin maalimäärät varmasti nousee
Maalikuningas
Onni Mäntysaari
Maalikuningatar
Emma Tamminen (T05)
14 maalia
Vuoden tyttöpelaaja
Jenna Saari (T05)
Kyseinen pelaaja pystyy pelaamaan hyvällä tasolla ihan mitä paikkaa tahansa. Pelannut Kopan Ctyttöjen lisäksi Eupan YJ joukkueessa alueliigan pelejä. Vahvin pelipaikka on maalivahtina, jossa
onkin L-S piirissä ikäluokkansa paras.
Vuoden poikapelaaja
Luca Jokitalo (P08-09)
Taitava ja monipuolinen pelaaja varustettuna todella hyvällä pelisilmällä. Harjoittelu ja peli asenne
kohdallaan. Joukkueensa avainpelaajia. Puolustaa, hyökkää ja viimeistelee maaleja. Ehtii kentällä
joka paikkaan.
Vuoden Juniorilupaus
Aleksi Aarikka (P11)

Pelaa itseään vuotta vanhempia vastaan, saa vastustajat vapisemaan nopeudellaan sekä periksiantamattomalla taistelullaan. Oli joukkueensa paras maalintekijä. Pärjäsi hienosti myös kaksi vuotta vanhempia vastaan, kun oli auttamassa ja pelaamassa muutaman P10 joukkueen pelin. Kenties tuleva "Teemu Pukki"?
Maalivahti
Arttu Ketonen (P11)

Sanontaa "Maalivahti on puoli joukkuetta" voi tässä tapauksessa huoletta käyttää, sillä Arttu piti joukkuetta
pystyssä mahtavilla torjunnoillaan ja loppulukemat olisivat välillä voineet olla aika rumatkin ilman Artun
huippu torjuntoja. Lisäksi tämän miehenalun pitkät avauspotkut sekä heitot olivat vastustajille myrkkyä ja
niiden seurauksena tuli lukemattomia vaaratilanteita vastustajien maalille. Hän oli myös puolustajana pelatessaan yksi joukkueensa parhaista. Tuleva huippumaalivahti!
Vuoden pelaaja
Verneri Hellemaa (P07)
Tällä pelaajalla kunto ja asenne ei lopu. Puolustuksen lukko joka juoksuvoimalla pelastaa monta
maalia. Joukkueen luottopelaaja joka pelasi melkein kaikki pelit alusta loppuun. Kentän johtohahmo
Vuoden valmentaja
Lauri Kleemola (P09)

Hauska, Innokas, ohjaava, mukava, huumorintajuinen, osaava, jämpti, tasapuolinen,
kannustava, kuunteleva, huolehtiva, välittävä, pelaajia kunnioittava ja hyvällä tavalla vaativa
ja äänekäs, 100% mukana joukkueen tekemisessä. Tässä ajatuksia joukkueen pelaajilta ja
huoltajilta vuoden valmentajasta. Tämä valmentaja on täysillä mukana joukkueen
harjoituksissa, peleissä sekä erilaisissa talkootöissä.
Vuoden seuratyöntekijä
Viivi Ketonen
Hän on vasta-aloittanut, mutta tuonut lisä boostia omalla energisyydellään niin johtokunnassa, kuin
joukkueessakin. Hoitanut hienosti oman hommansa.
Vuoden joukkue
P01 Futsal
Tämä joukkue on erikoistunut futsal peleihin, jotka talvella osallistuivat L-S Piirin futsalin P20
sarjaan, jossa sijoittuivat hienosti kolmanneksi.

Tekniikkakilpailupalkinnot:

Pojat 2013 (G6)
1. Valtteri Hakala
2. Viljami Hämäläinen

239,7 sek.
295,7 sek.

Pojat 2012 (G7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sisu Mekkonen
Oliver Laine
Aleksi Aarikka
Topi Raamat
Niilo Savolainen
Pyry Alanen
Oliver Ronkainen

122,9 sek.
135,2 sek.
137,6 sek.
154,7 sek.
187,1 sek.
254,6 sek.
283,8 sek.

Pojat 2011 (F8)
1.
2.
3.
4.
5.

Elias Niittymäki
Konsta Nurmi
Arttu Ketonen
Niilo Jokela
Toivo Talasma

124,7 sek.
134,8 sek.
172,7 sek.
188,8 sek.
200,0 sek.

Pojat 2010 (F9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daniel Huppunen
Aku Rinne
Severi Santala
Mikael Ylisuvanto
Otto Malinen
Sammeli Juvonen

119,0 sek.
127,5 sek.
142,6 sek.
157,4 sek.
171,5 sek.
179,4 sek.

Pojat 2009 (E10)
1.
2.
3.
4.
5.

Elias Lindholm
Elmeri Kleemola
Santeri Virta
Roope Urpilainen
Elias Hämäläinen

Pojat 2008 (E11)

116.7 sek. Pronssi
143,6 sek.
155.0 sek.
164.2 sek.
167.1 sek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luca Jokitalo
Jesper Hämäläinen
Juuso Sippola
Niilo Ruuskanen
Eetu Isomäki
Viljami Santala

123,5 sek. Pronssi
143,6 sek.
148,2 sek.
150,9 sek.
163,9 sek.
164,6 sek.

Pojat 2007 (D12)
1.
2.
3.
4.

Niko Isomäki
Verneri Hellemaa
Samu Söderlund
Elmeri Hakala

126,3 sek.
128,3 sek.
133,6 sek.
137,5 sek.

Tytöt 2011 (TF8)
1. Peppi Pöyhönen
2. Aada Vainionpää

211,9 sek.
242,5 sek.

Tytöt 2010 (TF9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venla Rimpinen
Elisa Salo
Jennika Laine
Juulia Sippola
Matilda Siitonen
Mimosa Kamppikoski

157,6 sek.
159,6 sek.
173,8 sek.
180,2 sek.
192,4 sek.
193,5 sek.

Tytöt 2009 (TE10)
1.
2.
3.
4.

Helmiina Niittymäki
Janette Saari
Juulia Hintsala
Riia Anttila

179,0 sek.
185,2 sek.
197,0 sek.
200,0 sek.

Tytöt 2008 (TE11)
1. Riikka Helenius

175,0 sek.

Tytöt 2007 (TD12)
1. Sara Jalli

141,4 sek.

2. Elli Oksa
3. Sohvi Jääskeläinen
4. Viola Savolainen

145,6 sek.
167,0 sek.
168,2 sek.

Tytöt 2006 (TD13)
1.
2.
3.
4.

Jenna Saari
Jessika Saari
Maria Jalli
Helmi Marjanen

91,0 sek.
126,7 sek.
147,0 sek.
152,1 sek.

Hopea

Tytöt 2005 (TC14)
1. Oona Nylund

149,9 sek.

Tytöt 2004 (TC15)
1. Emma Tamminen
2. Essi Mattila

127,4 sek.
164,1 sek.

P01
Joukkue pelasi Länsi-Suomen piirin P-20 Futsal-sarjaa.
Piirisarjan lisäksi joukkue pelasi kaksi harjoitusottelua.
Kauden ensimmäinen peli HaPon miesjoukkuetta
hävittiin tasaisen väännön jälkeen 3 - 2.
Toinen harjoituspeli pelattiin Nokialla paikallista Pallo-Seuraa
vastaan. Maalirikas peli päättyi tasatulokseen 6 - 6.
Futsal-sarjassa nuorekas joukkue sijoittui hienosti pronssimitaleille. Maalisuhteen ollessa 40 - 27.
Joukkueessa pelasivat Juho Ilola, Verneri Jokela, Eetu Koivunen, Joonas Leino, Riku Miettinen,
Niilo Mäntysaari,
Onni Mäntysaari, Elmo Passi, Alex Pentikäinen, Eemeli
Seppä ja Joonas Toroska.
Kaudella 2019 - 2020 joukkue osallistuu P-20 sarjan lisäksi
miesten 4-divisioonaan.
Tehopelaaja
Joonas Toroska
Joukkueen tehopelaaja niin puolustuksessa kuin
hyökkäyksessä.
Tulokas
Eemeli Seppä

Kauden tulokas sopeutui hyvin futsalin pelirytmiin
varsinkin puolustustehtäviin.

Maalivahti
Riku Miettinen
Joukkueen luotettava maalivahti joka game saver torjunnoilla piti joukkueen mitalikannassa.

P06
P06 joukkue päätti lähteä futsal sarjaan huolimatta kehnosta 2018 syyskaudesta jalkapallossa.
Pelitapa ja säännöt olivat uusia kaikille mutta pelit olivat useimmin tiukkoja ja tasaisia, yksi
maalimättöpeli jopa voitettiin.
Kevätsarjaan lähdettiin vaikka ensin oli suunnitelmissa käydä vain muutamissa turnauksissa. Sarja
lähti kuitenkin hyvin käyntiin ja pisteitä saatiin aluksi, sitten tuli loukkaantumisia ja muita
poissaoloja ja oltiin taas tilanteessa että pelaajia piti ruveta pyytämään P07 ja T05 joukkueista
apuun.
Pelit muuttuivat samaa kaavaa noudattavaksi huolimatta siitä saatiinko apuja tai ei, peli saattoi
ratketa vastustajalle viiden minuutin huonolla jaksolla joko ottelun alussa tai sitten lopussa.
Syyskaudelle ei enää saatu joukkuetta kasaan koska kaksi pelaajaa muutti pois. Tehtiin sopimus
Lauttakylän lujan kanssa kaksoisedustuksesta että ne jotka halusivat pelata pääsivät Lujan
joukkueeseen. Osa pelaajista ilmoitti lopettavansa ja emme saaneet edes futsal porukkaa kasaan,
joukkueen toiminta siis loppuu tähän kauteen.
Maalivahti
Juho Oksa
oli maalissa kaikissa peleissä mistä saatiin pisteitä futsalissa ja jalkapallon kevätkaudella.
Hyökkääjä/keskikenttä
oli terveenä pelatessaan joukkueen tarkin laukoja.
Puolustaja
Aapo Heikkinen
pelasi varmasti ja älykkäästi futsalia ja jalkapalloa.

P07
KoPa -07 pelasi kesällä Länsi-suomen piirin ykköstä. Kevätkierros meni joukkueelta hyvin. Voittoja
viisi ja tappioita neljä. Maaliero 35-30. Häviöt tuli niille joukkueille mitkä ajattelinkin olevan meitä
edellä. Syyskierroksella peli olikin aivan muuta kuin kevätkierroksella. Peli takkusi ja itseluottamus
hukassa. Voittoja yksi, tasapelejä kaksi ja tappioita viisi. Talvella, kesällä ja syksyllä harjoiteltiin
kaksi kertaa viikossa.
Harjoittelija
Antti Aarikka
Käytännössä joka harjoituksissa mukana. Usein hyvä asenne harjoitteluun. Tulevalla kaudella
pistetään vielä juoksukunto kohdalleen niin on vaarallinen vastustajalle. Pelaaja jonka voi laittaa
mille paikalle tahansa.
Taistelija
Elmeri Hakala
Peleissä osoitti esimerkillistä taistelua. Ei niin taitava pallon kanssa mutta hyvällä asenteella
pelaava poika. Yllätti valmentajan olemalla yksi varmimpia suorittajia peleissä
Kehittynein
Benjam Jokitalo
Kentällä keskellä ja laidassa viihtyvä poika. Loistavaa asennetta pallottomana pelaaja. Katkoo
vastustajien syöttöjä. Kun saa pallon pois antaa hyviä syöttöjä omille. Kehittyi kauden aikana
paljon pelillisesti
P08
08 syntyneet pelasivat niukalla porukalla tiiviin sarjan, saalistaen 19 voittoa, 6 tasapeliä, 12
tappiota. Jokainen poika on pelannut hienon kauden ja kehitystä on tapahtunut jokaisella. Tästä on
hyvä siirtyä ensi vuonna pelaamaan piirisarjaa.
Valmentajat kiittävät kaikkia poika upeasta kaudesta! Olette huippuporukkaa!
Joukkuepelaaja
Jesper Hämäläinen
Joukkueen valinta joukkuepelaajaksi. Tekee kaikkensa joukkueen eteen. Kaikkien kaveri!
Moniosaaja
Niklas Klemetti
Kenttäpelaajana pelaa mitä paikkaa tahansa ja maalissakin pelannut useamman nollapelin
näyttävillä torjunnoilla.
Taistelija

Niilo Ruuskanen
Taistellun puolustuksen viimeisenä lukkona upeasti koko kauden. Ei anna koskaan taisteluissa
periksi.
P09
Joukkue osallistui tällä kaudella Länsi-Suomen piirin P 10 sarjan ykköseen eli pelattiin
ensimmäinen vuosi 8 vs 8 pelejä.
Piirin pelien lisäksi osallistuttiin kauden aikana muutamaan kutsuturnaukseen.
Joukkue harjoitteli koko kauden tunnollisesti joka näkyi myös tuloksissa.
Taituri
Elias Lindholm
Tämän pojan jalassa pallo pysyy ihailtavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Omaa myös loistavan
potkutekniikan.
Kehittynein
Santeri Virta
Pelaaja joka löysi tällä kaudella uuden motivaation harjoitteluun. Paransi tasaisesti otteitaan koko
kauden ajan.
Raataja
Uku Kaljuvee
Pelaaja joka pelaa aina pelin ensimmäisestä sekunnista viimeiseen täysillä. Kauden aikana tuo tyyli
palkittiin useasti myös maalien muodossa.
P10
Joukkueessa tällä hetkellä 11 aktiivisesta pelaajaa kesäkaudella. Kauden alussa tapahtui kokoonpanossa muutoksia, kun HaPoon siirtyi kolme pelaajaa ja sieltä meille kaksi pelaajaa. Muutama
pelaaja jäi myös harjoitteluringistä pois, toivotaan tulevan mukaan vielä myöhemmin! Kevätkauden
jälkeen vaihtui pitkäaikainen valmentaja Esa Puutio Sami Reinikaiseksi, jonka opastuksella ollaan
keskitytty mm. oman pelipaikan pitämiseen kentällä - vaihtelevin tuloksin :)
Kesän pelit olivat vaihtelevia. Uusiin pelirooleihin tottuminen on ottanut aikansa ja maalihanat ovat
olleet tiukassa. Lähi-Tapiola -turnauksessa Huittisissa pelattiin kokeilun omaisesti 8 vs 8 pelit,
joissa saatiin avustamaan P11-joukkueesta Arttu Ketonen ja Aleksi Aarikka. Pojat pelasivatkin oikein mallikkaasti! Pojat myös tykkäsivät kaikki isosta kentästä, mutta ensi kesää ajatellen porukkaan tarvittaisiin lisää pelaajia, jotta kyseiseen sarjaan voitaisiin ilmoittautua.

Tukipilari
Severi Santala

Yksi joukkueen tukipilareista, voi pelata kentällä mitä paikkaa vain ja on valmis antamaan aina täyden panoksensa joukkueen eteen.

Sisupussi
Elias Niittymäki
Yksi kentän vikkelimmistä pelaajista, tulee peleihin aina hyvällä ja iloisella asenteella, muistona kaudelta
muutama fair play -korttikin

Kehittyjä
Sammeli Juvonen
Yksi kesän aikana kehittyneistä pelaajista, on saanut itseluottamusta hyökkäykseen ja sitkeyttä puolustukseen

P11
Kausi aloitettiin loppiaisen jälkeen koulukeskuksen yläsalissa kerran viikossa treenaten. Ilmojen lämmetessä
siirryttiin tekonurmelle jatkaen treenejä aluksi kerran viikossa ja myöhemmin kaksi kertaa viikossa. Pojat
treenasivat ahkerasti ja sitoutuneesti. Treeneissä kävi kivasti väkeä koko kauden ja saatiin uusiakin pelaajia.
Kauden aikana leikkimaailman pelejä oli yhteensä 39 ja turnaukset pojat pelasivat omalla tasollaan, ottaen
kaudessa jo pari voittoakin. Vanhat konkarit ottivat uudet pelaajat hyvin joukkoon mukaan ja opastivat
joukkueen tavoille.
Joukkueessa oli kauden aikana 18 2011-2013 syntynyttä pelaajaa ja ikähaitarista huolimatta joukkueessa
vallitsee todella hyvä yhteishenki ja "kaveria ei jätetä"-meininki. Kesän treeneissä ja peleissä pidettiin hauskaa; peleissä tsempattiin kaveria ja tauoilla painittiin ja nauru raikui.
Kauden päätteeksi Pitkäjärvellä pelattiin perinteinen pojat vastaan äidit-peli, joka päättyi varsinaisen peliajan jälkeen 4-4 ja pilkkukisakin tasan 6-6. Sen jälkeen oli mukava sitten siirtyä Ilmijärven majalle saunomaan, uimaan ja syömään.
Tämän kauden vikat treenit pidettiin torstaina ja nyt vedetään hieman happea, osan pojista keskittyessä
muihin lajeihin. Jalkapallon pariin palataan taas tammikuussa.

FairPlay pelaaja
Toivo Talasma
Tärkeintä hänelle oli yhdessäolo ja pelaaminen. Ei haitannut voitettiinko vai hävittiinkö, aina oli
katse eteenpäin. Sai joukkueestaan eniten vihreitä kortteja.
Väsymätön taistelija
Topi Raamat
Repi ja raatoi niin hyökkääjänä kuin puolustajana, eikä antanut peleissä piiruakaan periksi. Vaihtoon
tuli aina kaikkensa antaneena.
Vuoden kehittyjä
Niilo Jokela

Osoitti kauden aikana hyvää kehitystä niin potkutekniikassa kuin puolustuspelaamisessakin.
Esimerkillistä toimintaa myös harjoituksissa.
T05
Alkutalvesta toimihenkilöille aiheutti päänvaivaa, onko riittävästi pelaajia, jotta saadaan kesäksi
pelaajia. Loppujen lopuksi pelaajia oli ringissä 17, joka sitten aiheutti haasteita peliajasta.
Osallistuivat C-tyttöjen 8v8 harrastesarjaan, sekä C-tyttöjen futsaliin. Ikäjakauma on iso ja paljon
vasta-aloittaneita pelaajia, joten C-tyttöjen sarjan taso oli kova. Neidit taistelivat hyvin ja lukemat
pysyivät kohtuullisina, jopa voittojakin tuli. Muutamat pelaajat hakivat kovempia pelejä YJ
joukkueiden sarjoista LLuja:sta ja Eupasta, sekä lisäharjoituksia L-S- piirin helmaritoiminnasta.
Kehittyjä
Sara Jalli
Aloitti uudestaan tänä keväänä jalkapallon pelaamisen ja kehitys on vuoden aikana ollut huima.
Tärkeimpänä on tahto oppia lisää. On osallistunut L-S helmaritapahtumiin ja pelannut Kopan Ctyttöjen lisäksi LLujan YJ joukkueessa TD12 sarjaa.
Moniosaaja
Elli Oksa
Tämä pelaaja on tainnut pelata kauden aikana kaikkia pelipaikkoja. Ei se ettei omaa pelipaikkaa
olisi löytynyt, mutta hänet voi huoletta heittää mihin pelipaikkaan tahansa. Aina voi olla luotettavin
mielin, että hoitaa tonttinsa. Hän on myös osallistunut L-S helmaritoimintaan ja pelannut LLujan YJ
joukkueissa. On myös käynyt kokeilemassa TD13 AL Eupan YJ joukkueessa.
Tukipilari
Maria Jalli
Tämä pelaaja kun on pois tai vaihdossa, niin sen huomaa. Ei joukkueen nopein tai teknisin pelaaja,
mutta ehdottomasti peliälykkäin pelaaja. Osaa omalla sijoittumisella katkaista vastustajien
hyökkäykset. Hän on myös osallistunut L-S- helmaritoimintaan, sekä pelannut LLujan TD13 YJ
joukkueessa.
T10
Joukkue osallistui ensimmäistä kertaa piirin leikkimaailman peleihin. Niiden lisäksi osallistuivat
Huittisten liigaan. Alkuvuodesta tuli tappioita, mutta kun pelejä saatiin alle ja sitä kautta kehitys oli
huimaa, niin loppukaudesta voittoja taisi tulla enemmän kuin tappioita.
Taistelija
Matilda Siitonen
Tämä pelaaja harvoin jättää tilanteita kesken. Pelaa aina täysillä ja kovaa, mutta kuitenkin sääntöjen
mukaan.

Tulokas
Venla Rimpinen
Kokemäen pallossa tulokas, mutta on jo pelannut aikaisemmin naapuriseurassa. Omaa hyvän
pallokosketuksen, laukauksen ja peliälyn.
Kehittyjä
Peppi Pöyhönen
Nuoresta iästä huolimatta on pelannut jo pari vuotta, mutta tänä kautena tullut keskittymistä lisää ja
sen mukana kehitys on ollut huima.

Muut palkinnot
Vuoden teko
Kokemäen kaupunki
Hopeinen ansiomerkki
Jorma Isomäki
Jorma Menna
Pronssinen ansiomerkki
Erno Isomäki
Esa Halme
Tapio Kangas
Jarmo Hämäläinen
Raimo Halminen
Marja Mäkinen

