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Kauden alkua ja talviharjoittelua varjosti korona ja voimassa olevat rajoitukset. Emme harjoitelleet 

talven aikana sisätiloissa ollenkaan. Keväällä saimme rajoitusten höllentyessä aloittaa varovaisen 

harjoittelun ulkona turvavälit huomioiden. Harjoituskausi ennen pelejä jäi lyhyeksi. Kauden pelit 

alkoivat kesäkuun alussa. Kausi ei voittojen juhlaa ollut, mutta tasureista ja tappioista löytyi silti 

pelillisesti hyviä asioita. Joukkueen valmennuksessa tapahtui muutoksia kauden alussa keväällä, 

kun Juho Oksa tuli Aapo Heikkisen rinnalle valmennustiimiin. Nämä nuoret ovat omalla 

positiivisella ja humoristisella mutta suunnitelmallisella tavalla luotsanneet tätä pienten joukkuetta 

eteenpäin. Heillä on luontainen kyky ymmärtää näitä pieniä jalkapalloilijan alkuja ja puhua heidän 

kanssaan samaa kieltä.  Aapo ja Juho tuovat joukkueeseen positiivista pöhinää.  

 

Treenaaja – Tomi Setälä 

 

Tämän palkinnon saa pelaaja, joka on käynyt koko kauden kahden eri joukkueen treeneissä. Hän on 

aina innokkaana oppimassa uusia asioita ja kuuntelee ohjeet tarkasti. Motivoinut treenaaminen 

tuotti tulosta kauden aikana useasti maalien merkeissä ja sitkeänä voitokkaana taisteluna koko 

eroista huolimatta. Hän on kauden aikana osoittanut reilua ja urheiluhenkeä huokuvaa käytöstä 

toisia pelaajia kohtaan. 

 

Moniosaaja – Hugo Heikkinen 

 

Tämän palkinnon saava pelaaja pelasi kesällä innokkaasti ja taitavasti millä tahansa pelipaikalla 

maalivahdista hyökkääjään. Peleissä ja harjoituksissa hän osoitti positiivista asennetta ja 100 % 

omistautumista kentällä.  

 

Hyökkääjä – Jalmari Järvinen 

 

Tämän palkinnon saaja on nopea ja taitava pallon kuljettaja. Hänellä on positiivinen ja innostunut 

asenne jalkapalloa kohtaan. Varsinkin alkukaudesta saimme nauttia tämän pelaajan tekemistä 

maaleista muun joukkueen vielä hakiessa paikkaansa. 

 

Pojat 2015 (G6) 

 
1. Hugo Heikkinen 155,1 sek. 

2. Jooa Kuivakoski  162,7 sek. 

Pojat 2014 (H7) 

 
1. Tomi Setälä  130,4 sek. (sivusi seuran H7 ikäluokan pujotteluennätystä) 

2. Joel Vainionpää  150,0 sek. 

3. Aaron Kallio  175,2 sek. 

 

Pojat 2013 (H8) 

 
1. Mikael Huppunen 104,1 sek. Hopea 

2. Valtteri Hakala  110,3 sek. Pronssi 

3. Aatu Malinen  139,3 sek. 

 

 



P12 

 

Alkuvuosi treenattiin kerran viikossa sisällä, mutta kun lumet suli ja kelit salli, niin siirryttiin ulos 

tekonurmelle ja treenattiin kaksi kertaa viikossa. Kaudella sarjapelejä kertyi 24, joista napattiin 

hienot 16 voittoa, 2 tasapeliä ja vain 6 tappiota. Maalierokin oli kohtalainen, 80 tehtyä ja 45 

päästettyä. Loppukesästä käytiin myös Huittisissa kolmessa Lähitapiola-turnauksessa 

harjoittelemassa 8vs8 pelejä ensi kautta silmällä pitäen. 

Kauden vikat treenit pidettiin tiistaina ja joukkueen oma kauden päätös Ultra Parkissa Porissa eilen. 

Joukkueessa vallitsee hyvä joukkuehenki ja on hienoa, että suurin osa pojista on jatkamassa myös 

ensi kaudella kun siirrytään isommalle kentälle.  

 

Kauden Kehittyjä: Veijo Jokela 

- Puolustuspeli kehittynyt kauden aikana. Saanut varmuutta ja rohkeutta lisää. Katkoo syöttöjä hyvin 
sekä sijoittuu hyvin. Joukkuepelaaja, joka ei purnaa vaihdossa olosta taikka kentälle menosta. 

 

Kauden Avainpelaaja: Oliver Laine 
- Pelaaja johon voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Joukkueen toiseksi paras maalintekijä 14 osumal-

laan, mutta muistaa myös hoitaa puolustusvelvoitteensa kiitettävästi. Joukkueen kova kuntoisin kaveri. 

 

Kauden Puolustaja: Niilo Savolainen 
- Puolustuksen tukipilari niin oman sarjan 5vs5 peleissä, kuin myös keskuspuolustajana isomman kentän 

8vs8 harkkapeleissä. Teki hyvillä nousuillaan myös pari maalia kauden aikana. 

 

Pojat 2012 (F9) 

 
1. Sisu Mekkonen  113,5 sek 

2. Oliver Laine  134,3 sek. 

3. Topi Raamat  143,8 sek. 

Pojat 2011 (E10) 

 
3. Arttu Ketonen  168,6 sek. 

  



T10 

 

Pelasimme 22 peliä T11 kakkosen sarjaa, joissa tuli 11 voittoa, 3 tasapeliä ja 8 tappiota. Maaliero 

46 tehtyä ja 26 päästettyä. 3 isompaa teemaa oli koko kauden aikana, tukipelaamiset, pelinavaus ja 

täysivauhtiset juoksut ja samoilla teemoilla tullaan jatkamaan ensi kausikin. Tytöt osallistuivat 

ensimmäisen kerran reissuturnaukseen Seinäjoen Syyssemi turnaukseen, joka oli todella onnistunut 

reissu joukkueen yhtenäisyyden näkökannalta. Tapahtui todella iso hyppäys siinä reissun aikana ja 

jälkeen. Kausi jatkuu nyt futsal pelien merkeissä ja nyt sarjoissamme aloitetaan pitämään 

sarjataulukoita.  

 

Tulokas – Henni Lehtimäki 

 

Tämä pelaaja on tänä vuonna aloittanut pelaamisen ja samantien raivasi itsensä luottopuolustajaksi. 

Kuuntelee ohjeistuksia, sekä neuvoja ja pyrkii toteuttamaan niitä parhaansa mukaan. Harvoin roiskii 

palloa, vaan pyrkii pelaamaan se omalle joukkueelle, vaikka on paineistuksen allakin.  

 

Puolustava kk – Jennika Laine 

 

Kyseinen pelaaja lukee peliä hyvin. Osaa katkoa vastustajan hyökkäykset sijoittumalla oikein. 

Pallollisena pelaajana pyrkii rakentamaan peliä ja pääsee usein maalintekopaikkaankin. 

Ehdottomasti joukkueen paras puolustava kk pelaaja.  

 

Taistelija – Matilda Siitonen 

 

Pelaaja, joka menee tilanteeseen ja taistelemaan pallosta välittämättä ketä on vastassa. Fyysisempiä 

poikiakin vastaa laittaa kroppansa peliin ja vääntää voittaakseen pallon itselleen.  

 

Tytöt 2011 (TE10) 

 
1. Elsa Taimi  169,2 sek. 

2. Peppi Pöyhönen 172,3 sek. 

3. Adalia Jokitalo  174,1 sek. 

 

Tytöt 2010 (TE11) 

 
1. Venla Rimpinen 152,0 sek. 

2. Matilda Siitonen 159,0 sek. 

3. Jennika Laine  165,9 sek. 

Tytöt 2009 (TD12) 

 
1. Helmiina Niittymäki 159,6 sek. 

2. Janette Saari  170,2 sek. 

Tytöt 2008 (TD13) 

 
1. Riikka Helenius  152,0 sek. 

  



P10 

 

Joukkue on tällä kaudella yhdistänyt paljon harkkoja samanikäisten tyttöjen kanssa. Tyttöjen sekä 

2011 ja 2012 syntyneiden poikien avustuksella saatiin kasaan joukkue, jolla osallistuttiin 

syyskauden sarjaan. Sarjapelit sujuivat mainiosti, vaikka pelaajia jouduttiin kalastelemaan monesta 

suunnasta. Muutama uusikin pelaaja saatiin mukaan kesän aikana. 

 

Tehopelaaja – Severi Santala 

 

Tämä pelaaja jaksaa painaa täysillä koko illan, ehdottomasti joukkueen luottopelaaja. Pelaa 

puolustajana, mutta myös joukkueen parhaana maalintekijänä osoittaa, että puolustajan rooli voi 

olla paljon monipuolisempi.   

 

Kehittyjä – Aku Rinne 

 

Kauden aikana mennyt paljon eteenpäin, niin tekniikan, havainnoinnin kuin pelitaidonkin suhteen. 

Alempana keskikenttä pelaajana löytänyt oman roolinsa, 

 

Tulokas – Joona Helenius 

 

Aloitti tämän vuoden puolella pelaamisen ja heti sulautui joukkueeseen. Ahkera harjoituksissa 

kävijä, joka näkyikin kehityksenä loppukaudesta.  

 

Pojat 2011 (E10) 

 
1. Konsta Nurmi  162,6 sek. 

2. Elias Niittymäki  165,6 sek. 

 

Pojat 2010 (E11) 

 
1. Daniel Huppunen 136,4 sek. 

2. Severi Santala  145,0 sek. 

3. Aku Rinne  154,0 sek. 

  



P09 

Joukkueessa pelasi kauden aikana 14 poikaa.    8 kpl 09 syntyneitä ja loput nuorempia. 

Kevätkierros pelattiin P 12 kolmosta. Neljä ensimmäistä peliä olivat erittäin tasaisia, kaksi 

tasapeliä ja kaksi maalin tappiota. Kierroksen viimeisessä pelissä tuli suuri numeroinen tappio 

kovalle P-Iiroille jonka seurauksena syyskierrokselle pudottiin pykälää alemmalle sarjatasolle. 

Syyskierroksen yhdeksän ottelua tuottivat 7 voittoa ja 2 tasapeliä maalisuhteen ollessa 51-12. 

 

 

Pelimies: Uku Kaljuvee  

 

Pelaaja joka pelasi loistavan kauden niin 09 kuin 08 joukkueessa. 

 

Joukkuepelaaja: Julius Laine 

 

Pelaaja joka liittyi keväällä joukkueeseen ja osoitti heti että taitoa ja asennetta löytyy. 

 

FairPlay pelaaja:  Aarre Hulmi 

 

Ensimmäiset pelinsä tällä kaudella pelannut peluri joka aina iloisella tuulella niin peleissä kuin 

treeneissäkin. 

 

Pojat 2009 (D12)  

 
1. Roope Urpilainen 142,9 sek. 

2. Elias Hämäläinen 163,8 sek. 

  



P08 

2008 syntyneet pojat pelasivat P13 kolmonen – sarjaa. Kevät kierroksella sarjassa pelasi viisi 

joukkuetta ja Kopa sijoittui hienosti toiseksi. Kevät kierroksen alku kärsi pelaajapulasta ja oli 

vaikea saada joukkuetta kasaan peleihin. Loppukeväällä tilanne tasoittui, kun saimme avuksemme 

kaksi 07 syntynyttä pelaajaa ja 08 synt. koostuva runko vakiintumaan. Syksykierros meni 

myöhäiseen syksyyn ja joukkueella olisi ollut mahdollisuus nousta pykälää ylemmäksi sarjaa mutta 

kaikki vieraspelit olisivat olleet silloin varsinais-suomessa, joten päätimme jäädä samaan sarjaan. 

Syksyllä sarjassa pelasi kolme joukkuetta ja joukkueemme voitti syksyn sarjan jättäen nyt jälkeensä 

kevään kierroksen voittajan. Eli kausi oli nousujohteinen. Joukkueessa pelasi kauden aikana 08 ja 

07 syntyneiden lisäksi useita 09 ja 10 syntyneitä poikia. Pelejä yhteensä 12 joista 8 voittoa, 1 

tasapeli ja 3 tappiota.  

 

Vuoden pelaaja: Jesper Hämäläinen 

 

Joukkueen valinta vuoden pelaajaksi. Todellinen joukkuepelaaja. Tekee peleissä ja harjoituksissa 

kaikkensa. Taitoa ja tahtoa pelaamiseen löytyy. Jesper Hämäläinen 

 

Herrasmies: Eero Heikkilä 

 

Herrasmies kentällä ja kentänlaidalla. Kannustaa omia ja kunnioittaa vastustajia. Ystävällinen ja 

hymyilevä pelaaja. Eero Heikkilä 

 

Asennepelaaja: Marius Alitalo 

 

Asenne kohdillaan peleissä ja harjoituksissa. Hymyillen harjoituksiin ja peleihin ja pelissä taitellen 

loppuun asti, missään tilanteessa ei anna periksi. Marius Alitalo 

 

Pojat 2008 (D13) 

 
1. Jesper Hämäläinen 119,5 sek. 

2. Niilo Ruuskanen 120,2 sek. 

3. Luca Jokitalo  120,8 sek. 

  



Kiertopalkintoihin  

 
Fairplay pelaaja (Tyttö)   

 

Peppi Pöyhönen (T10) 

 

Tämän kauden aikana on kasvanut henkisesti todella paljon. On rohkeampi, ottaa hyvin muut huo-

mioon, on kehittynyt ja ottanut roolinsa joukkuepelaajana.  

 

Fairplay pelaaja (Poika)  

 

Arttu Ketonen (P10/P12) 

 

Pelaaja joka ei valita mistään. Ottaa tilanteet ja tapahtumat vastaan niin kuin ne tulevat ja sitten 

menee eteenpäin asiassa. On kiinnostunut kehityksestään ja osoittaa sen kyselemällä ja kuuntele-

malla paljon.  

 

Maalitykki  

 

Mikael Huppunen (P13/P12) 

 

Nopea ja taitava pelaaja, jolla pallo pysyy hyvin mukana kovassakin vauhdissa vastustajia ”pujotel-

len”. 2013 syntyneenä pelaa vuotta vanhemmissa ja oli joukkueen paras maalintekijä. Teki joukku-

een 80 maalista 22. 

 

Maalikuningatar  

 

Venla Rimpinen (T10)  

 

Kauden aikana pelannut 30 ottelua kahdessa eri sarjassa, joissa tehnyt 14 maalia. 

 

Maalikuningas  

 

Luca Jokitalo (P08) 

 

9 maalia 11 pelissä ja lohkon maalipörssin voittaja. Maalintekijä Luca Jokitalo 

 

 

  



Vuoden tyttöpelaaja  

 

Jenna Saari 

 

Olen toiminut yli 20-vuotta valmentajana, joten olen nähnyt pelaajia paljon. Tämän vuoden tyttö-

pelaaja on tähänastisen urani poikkeuksellisin pelaaja, jolla on oikeasti ollut valtava sisäinen palo 

jalkapalloa kohtaan ja selvät tavoitteet. Ne eivät ole jääneet vain puheen tasolle, vaan harjoittelu-

tunteja on valtavasti takana useiden vuosien ajan.  Kyseinen pelaaja on myös hyvä esimerkki jouk-

kueiden välisestä yhteistyöstä, jolla saimme tarjottua hänelle haastavamman ympäristön. Ovat ha-

lunneet edustaa Kokemäen palloa, vaikka jokapäiväistä toimintaa seuramme ei olekaan pystynyt 

tarjoamaan.  

Hän oli YJ-joukkueensa avainpelaajia pelatessaan ikäluokkansa korkeimmalla sarjatasolla ja oli 

edesauttamassa joukkueen pääsyä SM-turnaukseen. Yksi ikäluokkansa parhaimpia maalivahteja 

Länsi-Suomen alueella.  On ollut kunnia saada toimia valmentajana, joka tämän kauden jälkeen 

päättyy,  Vuoden tyttöpelaajalle Jenna Saarelle.  

 

Tytöt 2006 (TC15) 

 
1. Jenna Saari  85,1 sek. Seuraennätys 

 

Vuoden poikapelaaja 

 

Severi Santala (P10) 

 

Jalkapallo on hänelle kaikki kaikessa. Omassa ikäluokassaan ihan avainpelaaja, kauden aikana pe-

lannut myös kahdessa muussakin ikäluokassa, jopa 2-vuotta vanhemmissakin ja pärjännyt siellä. 

Periksiantamaton, kokoajan täysillä pelaava.   

 

Vuoden Juniorilupaus  

 

Sisu Mekkonen (P12) 

 

Sisu on erittäin hyvä ja lupaava pelaaja, niin maalissa kuin kentälläkin. Laukoo molemmilla jaloilla 

hyvin. Pelasi suurimman osan peleistä maalissa, mutta aina kenttäpelaajana ollessaan oli vaaralli-

nen josta kertoo kauden 9 tehtyä maalia. 

 

 

Maalivahti  

 

Viljami Santala (P08) 

 

Pelannut maalissa todella varmasti auttaen joukkueensa pelaamaan sarjakärki paikoista. Kauden 

alussa jo näki, että uuteen kauteen lähdettiin uskomattomalla motivaatiolla ja kehitystä on tapah-

tunut todella paljon. Huippupelastuksia huipputorjunnoilla. Tiukassa tilanteessa jopa rankkarit tor-

juttiin. Viljami Santala 

 



Vuoden pelaaja  

 

Elias Lindholm (P09) 

 

Pelaaja jonka pelitaidot ja pelivaistot aivan huippuluokkaa ja joukkuekaverina  myös aivan loistava 

tyyppi. 

 

Vuoden valmentaja  
 
Mikko Laine (P12) 
 
Tämä valmentaja on tehnyt useamman vuoden hyvää työtä ja kehittynyt valmentajana. Hyvällä 
otteella ja asenteella on saanut pelaajia ja joukkuetta kehitettyä.  
 
Vuoden seuratyöntekijä (ei pikkupalkintoa) 
 
Jukka Helin 
 
Tämä henkilö on mahdollistanut uusia tärkeitä toimintoja seurassamme, ilman häntä emme olisi 
saaneet järjestettyä Lapsi-Perhe fudista ja jalkapallokerhoa, jotka ovat todella tärkeitä jatkuvuuden 
kannalta.  
 
Vuoden joukkue 
 
D13 (Pojat 2008-09) 
 
8 voittoa, 1 tasapeli, 3 tappiota, 28 tehtyä maalia ja 19 päästettyä. Kevään pelien perusteella olisi 
päässyt nousemaan kakkoseen, mutta jättäytyi kolmoseen pitempien pelimatkojen takia. Syksyn 
lohkovoitto viimeisen kierroksen kärkipelin 2-1 voitolla.  
 

 

 

Muut palkinnot...   
 

Kopan Respect 

 

Kari Välkkynen (Kaiverrus: Respect palkinto kaikista vuosista) 

 

Kopan Respect palkinto jaetaan tänä vuonna henkilölle, joka on ollut vahvasti tekemässä ja 

edistämässä Kopan asioita, vaikka itse toiminnassa ei olekaan mukana. Tulee aina tekemään 

pyyteettömästi asioita, kun pyydetään, kuten tänäänkin on täällä valokuvaamassa.    


