
Palkinnot 2022 

 
 

Fairplay pelaaja (Tyttö)   

 

Helmiina Niittymäki (T10) 

 

Ei ole äänekkäin pelaaja ja usein pysyttelee taka-alalla, mutta hyvillä peliesityksillään kiinnittää val-

mentajien huomion. Pelaa puolustajana ja pelaa kovaa, mutta oikein ja on todellinen fairplay pe-

laaja.   

 

Fairplay pelaaja (Poika)  

 

Hugo Heikkinen (P13/P15) 

 

Palkinnon saaja antaa kaikkensa kentällä harjoituksissa sekä peleissä. Hän näyttää omalla esimer-

killään, kuinka kentällä taistellaan pallosta ja pelataan tilanteet loppuun asti. Hän ei koskaan kiel-

täydy valmentajien antamista tehtävistä ja positiivisella energialla kannustaa joukkuetta parempiin 

tuloksiin. 

 

Maalikuningas 

 

Mikael Huppunen (P12) 

 

Nopea ja taitava pelaaja. Ties kuinka monetta vuotta peräkkäin joukkueensa paras maalintekijä. Oli 

vauhtia sitten enemmän tai vähemmän, niin pallo pysyy jalassa ja puolustajat näyttävät välillä pel-

kiltä pujottelukepeiltä. Hyvällä laukauksellaan pystyy maaleja tekemään, niin läheltä, kuin kaukaa 

ja molempiahan tuli rutkasti tänäkin vuonna.  

 

Maalikuningatar  

 

Venla Rimpinen (T10) 

 

Seurassamme eniten maaleja tehnyt tyttö/naispelaaja. 15 sarjapelimaalia 23 pelaamassa otte-

lussa.  

  

Vuoden tyttöpelaaja  

 

Venla Rimpinen (T10) 

 

Keskikentän työmyyrä, olemalla joka puolella kenttää. Pystyy hyvin rytmittämään peliä, kierrättä-

mään palloa laidasta toiseen, antamaan upeita syöttöjä. Tämän lisäksi on vielä paras maalinteki-

jämme, omaamalla hyvän laukauksen.  Tulevaisuuden mahdollisuudet vaikka mihin oikealla har-

joittelulla ja asenteella. 

 

  



Vuoden poikapelaaja  

 

Sisu Peltonen (B-pojat) 

 

Tällä kertaa vuoden poikapelaajan palkinto ei mennyt perinteiseen tapaan tappavan tehokkaalle 

maalitykille tai erityisen taitavalle pallotaiturille, vaan pelaajalle, joka antaa aina kaikkensa ja tais-

telee joukkueensa puolesta esimerkillisellä tavalla tehden samalla tulosta. Hänellä ei koko vuoden 

aikana ollut yhtäkään huonoa päivää ja suuren pelillisen roolin lisäksi hän olikin joukkueelle erityi-

sen tärkeä pukukoppipelaaja ja tsemppaaja.  

Talven ja kevään aikana hän pelasi maalivahtia lukuunottamatta jokaista pelipaikkaa, ollen koko 

ajan joukkueensa parhaimmistoa ja osoittaen omaavansa vahvat lajitaidot, sekä erinomaisen asen-

teen.  

Vaikka hänen nimi ei maalipörssin kärjessä komeilekaan, on hän ehdottomasti pelaaja kenestä jo-

kainen seuramme juniori voi ottaa mallia.  

 

Vuoden Juniorilupaus  

 

Tomi Setälä (P13) 

 

Palkinnon saaja on erittäin motivoitunut harjoittelija ja pelaaja. Hän antaa kaikissa harjoituksissa 

kaikkensa. Kaudella 2021 – 2022 hän on harjoitellut P12 ja P13 poikien kanssa. Tämän pelaajan pe-

likäsitys ja taitavuus pallon kanssa ovat omaa luokkaansa. Tätä tukee tekniikkakisojen tulos 2014 

syntyneiden sarjassa. Siihen lisättynä periksi antamattomuus ja positiivinen asenne, on tulevan jal-

kapalloilijan luja pohja luotuna. 

 

Maalivahti  

 

Arttu Ketonen (P12) 

 

Vuoren varma maalivahti, joka ei pelkää laittaa itseään likoon. Välillä vastaantuloissa vähän kopi-

see ja sattuu, mutta seuraavassa hetkessä taas täysillä mukana. Liimaa niin kaukovedot, kuin lähel-

täkin tulevat laukaukset. Myös potkutekniikka ykkösluokkaa ja pitkillä avauksillaan hätyyttelee vä-

lillä jopa vastustajan maalia. Pelasi kauden aikana myös kentällä, pääosin keskuspuolustajana ja 

hoiti myös sen tontin moitteetta. Oli siis joukkueen kantavia voimia.  

 

Vuoden pelaaja  

 

Elias Lindholm (P08-09) 

 

Kyseinen pelaaja omaa hyvän pallon käsittelytekniikan ja pelitaidon. Pystyy taitojensa 

avulla hyvin rytmittämään ja rakentamaan peliä, sekä rauhoittamaan joukkueen pallollista 

pelaamista. On yksi joukkueen tukipilareista.  
 

 

 

 



Vuoden valmentaja  
 
Jarno Jokela (P12) 
 
Useamman vuoden aikana toiminut joukkueen valmentajana ja usein ollut myös ohjaajana mukana 
seuran järjestämissä tapahtumissa. Tehnyt upeaa vapaaehtoistyötä ja kuluneen kauden aikana 
jatkanut valmentajana, vaikka oma lapsi ei enää ollut toiminnassa mukana. Harvinaista 
seurassamme ja kertoo sitoutuneisuudesta. 
 
Vuoden seuratyöntekijä  
 
Juho Oksa (B-pojat/P13) 
 
Nuoresta iästä huolimatta on upealla henkilökohtaisella panostuksellaan kasannut B-pojat futsaliin 
ja jalkapallon pelaamiseen. Rohkeasti ja ennakkoluulottamasti toiminut joukkueen vetäjänä, sekä 
ottanut asioista selvää. Toiminut myös parin kauden aikana P13-14 joukkueen valmentajana. 
 
Näen palkinnon saajassa paljon itseäni, tosin itse en olisi tuossa iässä kasannut yhtään joukkuetta ja 
vielä vetänyt sitä, rohkeuteni ei olisi riittänyt silloin. Minun kouluajoilta seuratyö tai valmentaminen 
ei ollut opinto-ohjaajien uravalikoimissa ja siinä ajanjakson yleisessä hengessä ei ollut vaihtoehtona, 
mutta nykyään on ihan eri juttu. Työmahdollisuudet jalkapallon parissa kasvaa Suomessa kovaa 
vauhtia kokoajan. Haluankin rohkaista palkinnonsaajaa miettimään sitäkin vaihtoehtoa, seuramme 
pyrkii tukemaan toimihenkilöidenkin polkua resurssien puitteissa.   
    
Vuoden joukkue (Ei pikkupalkintoa) 
 
T10 
 
Joukkue on kehittynyt vuoden aikana roimasti, jonka syyskierros osoitti. Kevätkierroksella jäi vielä 
kauas kärjestä, mutta syyskierroksella haastoi lohkon kärkijoukkueet. Syyskierroksella tuli vasta 
kolmas sija, mutta lohkon kärjestä erotti vain yksi piste, joka kertoo myös sarjan tasaisuudesta. Tämä 
kehittyminen näkyi myös kauden lopussa, turnauksessa, jossa pelasivat korkeamman sarjatason 
joukkueita vastaan ja pystyivät heidätkin haastamaan. Kokemus kovemmista peleistä käänsi pelit 
lopulta vastustajan eduksi.  
 

Tekniikkakilpailupalkinnot  

 

Pojat 2017 (I5) 

 
1. Ville Rämö  187,7 sek. (Seuran Ikäluokkansa Ponnauttelu ennätys) 

Pojat 2016 (I6) 

 
1. Elias Välimaa  169,3 sek. 

2. Hans Zimmer  171,6 sek. (Seuran Ikäluokkansa Kuljetus & Laukaus ennätys) 

3. Dani Ijäs  172,0 sek. 

4. Luukas Välimaa  180,8 sek. 

5. Niclas Rosenholm 184,3 sek. 

6. Leevi Helin  192,8 sek. 

7. Lenni Alaruka  194,3 sek. 

8. Elmo Vaajamo  195,1 sek. 

 



Pojat 2015 (H7) 

 
1. Jooa Kuivakoski  126,2 sek. 

2. Aatu Tamminen 128,5 sek. 

3. Lauri Aalto  141,5 sek. 

4. Hugo Heikkinen 143,1 sek. 

5. Erik Jögiste  151,4 sek. 

6. Viljami Janhunen 162,1 sek. 

7. Nooa Haavasoja 162,9 sek. 

8. Max Kivioja  166,2 sek. 

9. Topias Korkeaoja 166,4 sek. 

10. Eero Rämö  168,4 sek. 

11. Miro Nykänen  169,4 sek. 

12. Jeremia Salo  170,6 sek. 

13. Eemi Valtanen  180,8 sek. 

14. Niilo Nikkari  184,0 sek. 

Pojat 2014 (H8) 

 
1. Tomi Setälä  121,8 sek. (Seuran ikäluokkansa pujottelu ennätys) 

2. Joel Vainionpää  140,0 sek. 

3. Joose Peltonen  177,2 sek. 

4. Ilmari Teini  215,0 sek. 

5. Aarne Talasma  260,6 sek. 

Pojat 2013 (F9) 

 
1. Mikael Huppunen 100,5 sek. pronssi (Seuran ikäluokkansa syöttöennätys) 

2. Valtteri Hakala  105,6 sek. pronssi  

3. Viljami Hämäläinen 144,0 sek. 

4. Verneri   146,9 sek. 

5. Rasmus   151,0 sek. 

6. Lassi   154,2 sek. 

7. Topi Hakanen  173,1 sek. 

8. Joakim   174,9 sek. 

Pojat 2012 (E10) 

 
1. Oliver Laine  156,2 sek. 

2. Sisu Mekkonen  158,9 sek. 

3. Aleksi Aarikka  160,8 sek. 

4. Eemeli Hakuni  175,2 sek. 

Pojat 2011 (E11) 

 
1. Konsta Nurmi  160,3 sek. 

2. Arttu Ketonen  163,3 sek. 

3. Miro Hakanen  183,8 sek. 

4. Toivo Talasma  198,9 sek. 



Pojat 2010 (D12) 

 
1. Severi Santala  125,7 sek. 

2. Daniel Huppunen 129,7 sek. 

3. Julius Laine  144,6 sek. 

4. Joona Helenius  189,2 sek. 

Pojat 2009 (D13)  

 
1. Elias Lindholm  92,5 sek. Pronssimitali  

2. Santeri Virta  107,3 sek.   (Seuran ikäluokan pituuspotkuennätys) 

3. Elmeri Kleemola 119,1 sek. 

4. Uku Kaljuvee  125,6 sek. 

5. Roope Urpilainen 126,6 sek. 

6. Rasmus Lintula  189,7 sek. 

Pojat 2008 (C14) 

 
1. Juuso Sippola  127,7 sek.  (Seuran ikäluokan pituuspotkuennätys) 

 

 

Tytöt 2011 (TE11) 

 
1. Elsa Taimi  152,3 sek. 

2. Lilli Piira  159,4 sek. 

Peppi Pöyhönen 159,4 sek. 

3. Adalia Jokitalo  173,0 sek. 

4. Aada Vainionpää 173,9 sek. 

Tytöt 2010 (TD12) 

 
1. Venla Rimpinen 128,6 sek. pronssimitali (sivusi seuran ikäluokkansa pituuspotkun ennätystä) 

2. Jennika Laine  141,0 sek. 

3. Matilda Siitonen 159,4 sek. 

4. Mimosa Kamppikoski 160,7 sek. 

Tytöt 2009 (TD13) 

 
1. Helmiina Niittymäki 144,6 sek. 

2. Janette Saari  150,8 sek. 

Tytöt 2008 (TC14) 

 
1. Riikka Helenius  104,0 sek. 

 

 

Joukkueiden 3 palkittavaa 

 
 



B-Pojat 

 

Llujan 15-vuotiaiden poikien joukkueen hajottua kesällä 2021 aloimme Juho Oksan ja muiden 

Huittisissa pelanneiden poikien kanssa kasaamaan uudelleen KoPan 06-syntyneiden porukkaa. 

Seuralla ei ollut tarjota meille valmentajaa tai joukkueenjohtajaa, joten päätimme pelaajien kanssa 

hoitaa nämä tehtävät itse. Talvella pelasimme futsalia ainoana tarkoituksenamme pitää hauskaa, 

emmekä edes jääneet voitoitta. Treenejä pidimme kahdet viikossa ja mukaan mahtui myös 

lentopalloa ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Talven aikana joukkue kasvoi monella mittarilla 

mitattuna, ja uskaltauduimme ilmoittautumaan myös jalkapallosarjaan, jota pelasimme 

kevätkierroksen.  

 

Tuloksellisesti joukkue ei saavuttanut ihmeitä, mutta saimme innostettua useita jo kertaalleen 

lopettaneita poikia mukaan toimintaan ja takaisin jalkapallon pariin. B-poikien mukana pelasi 

kuluneen vuoden aikana neljänä eri vuonna syntyneitä ja erilaisista taustoista tulleita pelaajia, niin 

poikia kuin myös tyttöjä. Suuri osa näistä pelaajista oli taustaltaan Llujalaisia, ja haluammekin 

kiittää kumpaakin seuraa joukkueen toiminnan mahdollistamisesta. Lisäksi suuret kiitokset Samille 

ja jokaiselle mukana olleelle pelaajalle sekä aikuiselle, varsinkin Miinalle. 

 

Saavutimme sen mitä halusimmekin: Saimme nauttia jalkapallon pelaamisesta yhdessä kavereiden 

kanssa.  

 

 

P08 

 

P08-09 pelasivat kaudella 2022 P13 kolmosta. Kevät kierroksella otteluita kertyi 10 joista 7 voittoa, 

1 tasapeli ja 2 tappio ja lohkon kakkossija. Syyskierroksella pelejä 6 joista 4 voittoa ja 2 tasapeliä ja 

niukasti jäätiin jälleen lohkon kakkoseksi. Kauden saavutukset olivat hyvät ja kaikki pelaajat 

antoivat peleissä kaikkensa ja tästä iso kiitos heille. Useiden harrastusten ja monien treenienkin 

keskellä saatiin harjoittelu aktiivisuus pidettyä korkeana. Tästä on hyvä jatkaa ensi kauteen. 

 

Kauden pelaaja: Uku Kaljuvee 

 

Kauden pelaaja:  Hienon kauden pelannut periksiantamaton ja vahva pelaaja joka pystyy pelaamaan 

melkein mitä paikkaa tahansa.    

 

Raataja: Severi Santala 

 

Pelaaja jonka asenne aivan loistava. Mahtavasti liikkuva pelaaja joka taistelee aina alusta loppuun 

täysillä 

 

Lukko: Rasmus Lintula 

 

Erittäin tunnollinen harjoittelija joka kehittyi kesän aikana valtavasti.  Erityisesti lähitilanteissa 

ihailtavan rohkea ja erinomaisesti taisteleva peluri. 

 

 

P12 

 

Kauteen lähdettäessä yhtenä uutena, ja aika isonakin juttuna, oli siirtyminen isommalle kentälle 

8vs8 peleihin, vaikkakin muutamassa isomman kentän harjoitusturnauksessa jo vuosi sitten käytiin. 

Alkuvuosi treenattiin kerran viikossa Liikuntahallissa ja kuten aiempinakin vuosina, huhtikuussa 

kelien salliessa siirryttiin tekonurmelle. Keväällä käytiin myös yhdessä harjoitusturnauksessa ja 



pelattiin pari harjoituspeliä. Toukokuun puolen välin jälkeen oli Pitkiksen nurmikenttä siinä 

kunnossa, että päästiin sinne treenaamaan pari kertaa viikossa. Pitkikselle siirryttiin, koska tulevat 

kotipelitkin pelattaisiin siellä. Tästä etenkin valmentajat olivat innoissaan, onhan molemmille 

vuosien saatossa kertynyt lukuisia hyviä muistoja kyseiseltä pelikentältä. 

 

Itse sarjapelejä kertyi taas runsaasti. Kymmenessä turnauksessa yhteensä 38 peliä, joista 15 voittoa, 

8 tasuria sekä 15 tappiota, ei siis ollenkaan huonosti. Kesäkuussa käytiin kokeilemassa myös Iiro 

Cupissa Raumalla. Siellä pärjättiin loistavasti ja päästiin hyvällä pelillä aina finaaliin asti. Siinä 

paremman maalieron omaavina meille olisi riittänyt tasapeli turnausvoittoon, mutta harmittavasti 

hävittiin MuSalle 2-1. 

 

Pienistä pelaaja muutoksista ja suht laajasta ikähaitarista huolimatta, joukkueessa vallitsee edelleen 

tosi hyvä yhteishenki. Treeneissä ja peleissä mentiin tosissaan, muttei ”hampaat irvessä”, 

tsempattiin kaveria ja pidettiin hauskaa. 

 

Eilen pidettiin perinteinen joukkueen oma kaudenpäätös, käytiin porukalla hieman keilaamassa ja 

katsomassa elokuva. Nyt tänään täällä vedetään kausi lopullisesti pakettiin, keskitytään loppuvuosi 

muihin harrastuksiin sekä katsellaan tietysti kuningaslajin MM-kisoja. 

 

Kiitos kaikille kauteen osallistuneille! 

 

Taistelija: Mikael Multanen  

 

Periksiantamaton puolustuksen kantava voima ja viimeinen lukko. Vastustajan karvaajat saivat olla 

varuillaan kun Miksu laittoi palloa ”pujuista” ja lähti etenemään. 

 

Fairplay pelaaja: Eemeli Hakuni  

 

Pelaaja. jolle käy pelipaikka kuin pelipaikka, aina valmiina menemään kentälle. Harjoitteli hienolla 

asenteella läpi kauden ja se tuotti myös tulosta näkyen niin puolustuspelin kehittymisenä kuin 

syöttelyssä. 

 

Kauden kehittyjä: Valtteri Hakala  

 

Osallistui harjoituksiin kovalla prosentilla, niin kuin edellisinäkin vuosina ja tämä näkyi hienosti 

peliotteissa. Pieni arkuus poistui kauden aikana ja tilalle tuli rohkeus, sekä loppuun asti pelaaminen, 

jotka toivatkin mukanaan maaleja. Omaa myös yhden joukkueen parhaista laukauksista.  

 

 

 

P13-14 

 

Alkukausi starttasi koronarajoituksia seuraten. Harjoitukset aloitettiin Tulkkila -salissa tammikuussa 

tunnin harkoilla. Ulos päästiin heti maaliskuun alussa ja samalla harjoitusaika muuttui 1,5 tuntiin.  

 

Tällä kaudella on keskitytty harjoittelemaan kulmapotkuja, vapareita, rankkareita, sivurajaheittoja, 

harhauttamista, ketteryyttä pallon kanssa, puolustamista, syöttelyä ja maalin tekoa.  

 

Pelasimme P9 Taso 2 -sarjassa. Alkukauden pelit menivät melko mollivoittoisesti, mutta kesäkuun 

5. päivän pelit Nakkilan liikuntakeskuksella olivat käänteentekevät, saimme ensimmäisen 

voittomme. 

 



Sarjapelien ohella rakensimme joukkueemme yhteishenkeä ja vietimme aikaa yhdessä Iiro-Cupissa 

Raumalla ja Craft -turnauksessa Huittisissa. Tuloksellisesti turnaukset olivat tasapelien ja niukkojen 

voittojen värittämiä, mutta joukkueen yhteishenki ja pelillinen kehitys olivat parasta antia. 

 

Syyskausi olikin sitten jo aivan erilaista peliä. Voittoja ja tasapelejä oli jo puolet syyskauden 

peleistä. Jokainen pelaaja on kauden aikana kehittynyt ja löytänyt omia vahvuuksiaan kentällä. 

Tästä on hyvä jatkaa tulevaan kauteen.  

 

Luottopuolustaja: Rasmus Ketonen 
 

Rasmuksen pelisilmä ja sijoittuminen puolustuksessa on omaa luokkaansa. Hän on siellä missä 

pitääkin ja pysäyttää vastustajan hyökkäysyritykset hyvällä sijoittumisella. Hyökkäyksen tukena 

Rasmuksen laukaus on ilmava ja tarkka sekä aina kohti maalia 

 

Tsemppari: Ilmari Teini 

 

Tsemppari yrittää parhaansa ja on sitkeä yrityksessään. Tsemppari kannustaa muita ja on positiivi-

nen.  

Ilmari on kuluneella kaudella tehnyt valtavasti töitä sitkeällä ja periksiantamattomalla, posittivisella 

asenteella. Luonut joukkuehenkeä tekemällä aina parhaansa kentällä lopputuloksesta huolimatta. 

 

Työmyyrä: Hugo Heikkinen 

 

Hugo on joukkueen työmyyrä. Hän pelaa siellä, missä joukkue tarvitsee tekijää. Hän pelaa tilanteet 

aina loppuun ja laittaa itsensä likoon. Tämän kaverin kunto ei lopu koskaan. 

 

 

T10 

 

Joukkue siirtyi leikkimaailmasta kaverimaailmaan ja se näkyi myös joukkueentoiminnassa. 

Ensimmäistä kertaa pelataan sarjasijoittumisesta ja pelitkin muuttui yksittäisiksi kahden puoliajan 

peleiksi. Valmentaja kiristi vaatimustasoa, jotta pelaajat ymmärtävät mitä vaaditaan pärjätäkseen 

suomalaisessa jalkapallossa. Osa -10 syntyneistä kävi testaamassa myös omaa osaamista 

Helmariliigassa. Kauden aikana pelaajat pääsivät kokemaan juoksukestävyystestejä ja -harjoitteita, 

videopalavereita, omatoimisia harjoituksia, eli niitä asioita joilla tullaan paremmaksi futariksi. 

Kauden pääteemoina oli täysivauhtiset juoksut, korkea prässi, pelinavaus. Koska kevätkierroksella 

loimme paljon maalintekopaikkoja ja tehtiin saman verran maaleja kuin kärkijoukkueetkin, mutta 

ongelmana oli, että päästettiin paljon maaleja, niin syyskierrokselle otettiin teemaksi puolustuspeli 

ja tavoitteeksi ei yhtään päästettyä maalia syyskierroksen aikana. Se tavoite hajosi kahteen 

ensimmäiseen peliin, 10 päästettyä maalia, mutta teemaa pidettiin yllä. Sen jälkeen paranikin 

huomattavasti. Syyskierroksella alkoi näkymään lähes joka pelissä harjoiteltuja teemoja, 

pelinavaukset, toisinaan rakentelu, joka oli ollut sivuteemana, täysivauhtisia juoksuja ja korkeita 

prässejä, joilla saimme vastustajan pelin vaikeaksi. Loppukaudesta myös koko joukkue tuli myös 

pallolinjan alapuolelle mahdollisimman nopeasti, jolla saimme pienenettyä päästettyjen maalien 

määrää.   

 

Kauden aikana joukkue kävi Kaarina turnauksessa, matka turnauksessa Särkänniemi Cupissa ja sitä 

kautta myös huvittelemassa Särkänniemessä, sekä kauden päätyttyä käytiin astetta kovemmassa 

turnauksessa Eurassa. Nämä turnaukset ovat kasvattaneet ryhmähenkeä lisää ja onkin ollut mukava 

seurata sivussa heidän toimintaansa. Jopa muiden seurojen edustajatkin ovat sanoneet, että tosi hyvä 

meno teidän joukkueella. TikTok videoiden teko on tämän joukkueen juttu.  

 



Joukkue pelasi myös talvikauden futsalia, jotta talvi ei kävisi pitkäksi ja samalla pelillisesti haettiin 

tilannevaihtojen reagoimista ja tekniikan käyttämistä pienessä tilassa. Samaa haetaan ensi 

talvellakin.   

 

Maalivahti: Janette Saari 

 

Siirtynyt lähes vakiomaalivahdiksi omasta halusta. Vuoden aikana kehittynyt valtavasti varsinkin 

vastaantuloissa, on torjunnoillaan tuonut joukkueellemme monta pistettä.  

 

Harjoittelija: Peppi Pöyhönen 

 

Joukkueemme ahkerin harjoittelija. Lähes 90% on ollut paikalla harjoituksistamme, joka on aika 

kova luku. Tämän lisäksi hän aika usein kyselee ryhmässämme tulisiko joku potkimaan, kun 

joukkueharjoitukset ovat tauolla.  

 

Sisu: Lilli Piira 

 

Aikaisempina vuosina toiminut maalivahtina, mutta tänä vuonna halunnut enemmän kentälle 

pelaamaan. Siellä onkin näyttänyt hyvää esimerkkiä loppuunasti pelaamisesta ja tilanteisiin 

menemisestä. Ottaa kolhua, mutta sisukkaasti nousee ylös ja jatkaa taas pelaamista enempää 

valittamatta. 

 

P15-16 

 

Joukkueen toiminta aloitettu vuoden 2022 alussa.  
Liikkeelle lähdettiin perusasioista; syöttely, kuljetus ja laukaisu. Ilmoittauduttiin Länsi-
Suomen P7 sarjaan. Keväällä siirryttiin ulos harjoittelemaan hyvissä ajoin. Jatkettiin 
tekniikkaharjoituksia ja alettiin  
harjoittelemaan myös peleissä käytettäviä sääntöjä.  
Kevät kierroksen pelit menivät opetellessa, mutta kesätauolta palattaessa oli kuin eri 
joukkue mukana.  
Pelissä alkoi näkyä myös syöttöjä. 
 

Kehittynein: Elias Ahosmäki: Ahkera ja innokas harjoittelija, aina paikalla. Kehittynyt paljon 

kuluneen kauden aikana. 

 

Joukkuepelaaja: Erik Jogiste: Sinnikäs ja reipas niin maalissa kuin kentälläkin. Hyväntuulinen 

pelaaja. 

 

Luottopelaaja: Jooa Kuivakoski: Mahtavaa loppuun asti yrittämistä. Todella monipuolinen ja 

lahjakas pelaaja. 

 

Muut palkinnot  

 

20-vuotta seuran jäsenenä 

 

Mikko Laine 

 

Jarno Jokela 

 

 

 



Respect 

 

Heidi Porola 

 

Useamman vuoden toiminut seurassamme tärkeässä roolissa, jonka tehtävä on ollut tähän asti 

todella aikaa vievää ja kuitenkin on seuramme toiminnan kannalta elintärkeä toimi. Tämän ison 

panostuksensa vuoksi ja oman vapaa-ajan uhraamiseksi, haluamme muistaa häntä Respct-palkinnon 

avulla.  

 

 

SPL MERKIT  

 

 Palloliiton Hopeinen ansiomerkki: Sami Reinikainen 

 

Palloliiton Perusmerkki seuratoimijamerkki: 

 

Kari Sippola  

Hanna Reikko-Heikkinen 

Lauri Kleemola 

Mikko Laine 

Jarno Jokela 

 

Palloliiton Kultainen seuratoimijamerkki: Sami Reinikainen 

Palloliiton Timanttinen seuratoimijamerkki: Jorma Menna (Saanut jo KK-V 100-vuotisjuhlassa) 


