
Kiuruveden Osuuspankki 
on nyt POP Pankki.

Tunnistat meidät edelleen
koivunlehtimerkistä ja parhaasta pankkipalvelusta!
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Aidosti lähellä ihmistä

www.poppankki.fi 
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Saharasta keinolle

Kiitämme ilmoittajiamme!
Tehdään yhteistyötä jatkossakin!

Julkaisija: Kiuruveden Palloilijat ry
Vastaava toimittaja: Pekka Kattainen

Sivunvalmistus ja paino: Kisapaino Oy, Kiuruvesi 2011

KIUPALAINEN

Niiltä ajoilta kun olin pieni niin kuin sieni muis-
tan vuosikausien väännön jalkapallon olosuh-
teiden kehittämiseksi.  Niihin aikoihin, siis 70-
luvulla, KiuPa pelasi Saharan hiekalla ja nur-
mikenttä oli kaukaisena haaveena.  80-luvun 
alussa Kuorevirran upea nurmikenttä lopul-
ta valmistui ja jalkapallotoimintakin sai uutta 
potkua uusien toimijoiden ja junioritoiminnan 
vilkastumisen myötä.

Historiahan tunnetusti toistaa itseään, ja näi-
nä aikoina tunnutaan olevan jotenkin saman-
laisessa vaiheessa.  KiuPan juniorimylly toki 
jauhaa tasaisesti, ja KiuPa-lähtöisiä pelaajia 
putkahtelee kotimaisiin liigajoukkueisiin ja jo-
pa maajoukkueeseen asti.  Nuoremmissa ikä-
luokissa menestystä on kertynyt viime vuosi-
na varsin mukavasti jalkapallon taitokisoissa.  
Paitsi laatua, on toiminnassa riittänyt myös 
laajuutta.  Vuonna 2010 KiuPaan lunasti peli-
passin 168 pelaajaa, joista 147 juniori-ikäisiä.  
Näiden lisäksi ns. harjoittelulisenssillä jalka-
palloa harrasti yli 20 pikkujunnua.  Eikä unoh-
taa sovi myöskään varsinaiseksi ilmiöksi nous-
seita Aitoja Helmiä, yli neljääkymmentä aikuis-
ta naista joiden jalkapalloharrastuksesta pais-
toi aivan mahtava riemu ja rakkaus lajiin.  Ly-
hyelläkin matikalla laskettuna KiuPa liikuttaa 
siis yli kahtasataa peluria.

Olemme tilanteessa, jossa olosuhteet ovat 
käyneet riittämättömiksi.  Viime kesänä käy-
tössä oli ainoastaan yksi nurmikenttä, tuleva-
na suvena onneksi kaksi.  Luonnonnurmi ei 
kuitenkaan kestä sellaisia käyttötunteja, joi-
ta moinen harrastajamäärä vaatii. Onnek-
si vuonna 2010 alettiin kaupungin puolesta 
suunnitella keinonurmikenttää nykyisen Vir-
ranrannan hiekkakentän paikalle.  Suunnitel-
ma on upea, kenttä saadaan rakennettua var-
sin edullisesti, käyttökustannukset ovat mität-
tömät, kenttää voidaan käyttää lähes rajatto-

masti, kausi jatkuu, kenttä on myös koululais-
ten ja muiden harrastajaryhmien käytössä.  
Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka.  

Hankkeesta kaupungin poliittisten päättäji-
en kanssa viime kesänä käydyn arvokeskuste-
lun jälkeen kenttä saatiin kaupungin investoin-
tiohjelmaan vuodelle 2012. Talven aikana ta-
pahtuneiden käänteiden vuoksi on kuitenkin 
noussut huoli, kuinka keinonurmihankkeen 
nyt käy?  Uutisoinnin perusteella itse kuiten-
kin uskon hankkeeseen vahvasti.  Olemme-
han saaneet lehdistä lukea, että kaupungin ta-
lous on hyvässä iskussa ja päättäjät ymmärtä-
vät hyvin nuorten liikuntaharrastuksen arvon.  
Kaikkien junioreiden ja muiden harrastajien 
puolesta toivon, että päättäjät myös lunasta-
vat lupauksensa.  Unohtaa ei sovi myöskään 
KiuPan sitoutumista hankkeeseen varsin mer-
kittävällä taloudellisella panoksella.  

Meidän jalkapalloihmisten on kuitenkin syy-
tä muistaa, etteivät pelkät puitteet riitä.  Tar-
vitaan myös laaja joukko asiastaan innostu-
neita ihmisiä: pelaajia, valmentajia, huoltajia, 
joukkueenjohtajia, erotuomareita, apukoutse-
ja….  Toivotankin kaikki asiasta innostuneet 
mukaan toimintaan, kaikille löytyy varmasti 
tekemistä.  

Seurana olemme pystyneet tarjoamaan laa-
dukasta jalkapalloharrastusta todella edulli-
sesti.  Suuri kiitos tästä kuuluu muiden mu-
assa tämän lehden ilmoittajille ja niille uutte-
rille johtokuntalaisille, jotka ovat jälleen juos-
seet lehden kasaan.  Toivottavasti lukijamme 
muistavat ilmoittajiamme puntaroidessaan 
ostopäätöstensä kanssa.

Kesää odotellessa
Pekka Kattainen, puheenjohtaja

Hiekkakentän harjoitusvuorot 2011

Juniorien hiekkakenttäharjoitukset alkavat vko 16 (18.4.2011)

klo
16.30
18.00
19.30

Maanantai
P96-97

P00/P03
Fc Aidot Helmet

Tiistai
T98/T95-97

P98-99/T00-01/P01-02
Miehet

Keskiviikko
P96-97

P00/P03

Torstai
T98/T95-97

P98-99/T00-01/P01-02
Fc Aidot Helmet

Perjantai
P96-97

Miehet

Laitetaan taloutesi tasapainoon 
Miten? Katso nordea.fi/tasapaino

Keskittämällä raha-asiasi Nordeaan saat hyvät neuvot ja  
hyvät hinnat. Lisäksi saat kattavan kokonaiskuvan talou- 
destasi. Kun näet taloustilanteesi kokonaisuutena, voit  
yhdessä henkilökohtaisen pankkineuvojasi kanssa saattaa  
sen oikeaan tasapainoon. Katso lisää nordea.fi/tasapaino 
tai soita 0200 3000 (pvm/mpm).
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Teemme sen mahdolliseksi
Kauppakatu 13
Iisalmi
0200 3000
nordea.fi

Local energy solutions
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Kaudella 2010 pelattiin perintei-
sesti neljä turnauspäivää käsit-
tänyt piirisarja läpi. Menestystä 
ja kokemusta karttui joka reis-
sulta sekä voittojen, että jonkun 
tappionkin muodossa mutta ai-
na oli mukava tunnelma ja peli-
into mukana meidän reissuilla. 

Pelaajia tässä v.2000-2001 
tyttöporukassa oli mukana pari-
kymmentä, osa kävi pelkästään 
harjoituksissa hakemassa tun-
tumaa jalkapallon saloihin ja li-
senssin omaavia pelureita oli 14 
kipaletta, jotka kiersivät piirisar-
japelit läpi. 

Kausi kruunattiin hienossa 
syysauringon kimalluksessa 
Kuorevirralla jo perinteeksi käy-
neessä äitejä vastaan pelissä 
ja päälle nautittiin perheenpäi-
den loitsima puffetti herkuttelu-
tuokio.

Kausi 2011 on jo täydessä 
käynnissä E-11 tyttöjen osalta, 
aloitimme harjoitukset tammi-
kuun alussa liikuntahallilla ker-
ta viikossa ja yksi harjoituspeli-
kin on jo takana Iisalmen pallo-
hallissa.

Tällä kaudella pelaamme jäl-
leen piirisarjan läpi, joka alkaa 
meidän osalta 14.5 ja käsittää 
viisi turnauspäivää kesän aika-
na. Lisäksi joukkue matkaa ke-
säkuun lopulla länsirannikolle 
Wasa cuppiin joka onkin tämän 
joukkueen ensimmäinen isompi 
turnausmatka.

Tervetuloa niin entiset kuin uu-
detkin pelurit mukaan toimin-
taan.

Janne

E-11 tytöt

Aivan nuorimmat futaajamme 
osallistuivat piirisarjaan seka-
joukkueella. Joukkue sai pela-
ta niin helteessä kuin totaalises-
sa rankkasateessakin, välillä 
voitettiin ja välillä hävittiin, niin 
kuin asiaan kuuluu. Treenejä pi-
dettiin kahdesti viikossa. Ne to-
teutettiin toimintapiste-periaat-
teella eli lapset kiersivät harjoi-
tuksissa pisteet, joissa oli ohjaa-
ja paikalla.  

Tällä kaudelle jatkamme sa-
moilla kuvioilla uusien ja hie-
man kokemattomampien pelu-
reiden kanssa. Jo pidempään, ja 
varsinkin viime kesän sarjan läpi 
kahlanneet, saavat hieman eri-

Nappulaliiga
02-tytöt ja 03-pojat

Pikkujunnut kauden päättäjäisissä 2010

yttävääkin treeniä sekaan.  Osa 
pelaajista ei osallistunut kuin 
harjoituksiin, ja edelleen se on 
vaihtoehto jota kannattaa harki-
ta, jos lapsi on esim. ensimmäis-
tä kesää mukana tai kovin pal-
jon ”ali-ikäinen”. Toki kaikki li-
senssin lunastaneet ovat terve-
tulleita pelaamaan.

Näin nuorilla pelaajilla koros-
tuu vanhempien aktiivisuus niin 
harjoitus- kuin pelitapahtumis-
sakin, toivottavasti olette yhtä 
aktiivisia kuin viime kesänä. Sitä 
yhteisöllisyyttä oli kiva seurata.  

Tervetuloa mukaan niin vanhat 
kuin uudetkin harrastajat.

Kiuruveden
palvelupiste
palvelee tiistaisin ja torstaisin 
klo 10-17 Toritalo
(entinen Karkkiparkki)
Puh. 040 447 8086

Rakennusliike ESA LUTTINEN
Niemistenkatu 39, 74700 Kiuruvesi

gsm 0400 272 163
sähköposti: esa.luttinen@rakennusliike.inet.fi

Rivitalo ym. asuntotuotantoa - urakalla - laskutyönä
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Joukkue koostuu kahdesta ikä-
luokasta, eli mukana on puolen-
kymmentä -99 syntynyttä tyttöä. 
Viime kausi pelattiin piirisarjaa 
lyhennetyllä kentällä. Pelejä ker-
tyi toistakymmentä, saaliina voit-
toja, tasureita ja tappioita, kuten 
yleensäkin. Pelit pelattiin turna-
usmuotoisina ja yksi turnaus pe-
lattiin Kuorevirran urheilualueel-
la. Kiitokset vielä taustajoukoille 
hyvin hoidetusta turnauksesta.

Näillä tytöillä näyttää olevan in-

toa ja paloa lajiin, joten tulevai-
suus näyttää valoisalta. Ensi ke-
sänä siirrytään tosin pelaamaan 
isolle kentälle ja pelaajamää-
rä on pieni, mikä asettaa omat 
haasteensa.  Uutena valmenta-
jana joukkueen ohjat ottaa hal-
tuunsa Klubi-36:ssa SM-sarjaa-
kin kolunnut Janne Peltola.  Toi-
votaan, että tsemppihenki säilyy 
ja porukka pysyy kasassa. 

0440 278 2380440 278 238

HINAUS J. KÄMÄRÄINENHINAUS J. KÄMÄRÄINEN

98-tytöt
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Yli neljänkymmenen vuoden kokemus
näkyy ammattitaitona

Metsäkone- ja maanrakennusurakointi

Haataja Forest Oy
Kiuruvesi

0400 378 301

Vaasa-cup KiuPa-GIF(Ruotsi) 1-1

Tyttöjen viime kausi sujui menes-
tyksen osalta hieman mollivoit-
toisesti, mutta tulevaan kauteen 
lähdetään uutta intoa puhkuen.

Kevättalvella on vedetty jo 
muutamat hallitreenit joukku-
een valmentajana jatkavan Ris-
to Väisäsen johdolla.  Ulos pääs-
tään harjoittelemaan, toivotta-
vasti, viikolla 16 jolloin harjoi-
tukset alkavat pyöriä säännölli-
sesti kaksi kertaa viikossa.  

Porukan vähyyden vuoksi on 
pelimuoto vaihtunut pienkent-
tään, jota pelataan viisi joukku-
etta käsittävässä 96-sarjassa.  

95–97 tytöt
Ottelut pelataan turnausmuo-
toisesti 7v7-pelimuotona.  Sar-
ja käsittää kaikkiaan neljä tur-
nauspäivää, kaikissa turnauk-
sissa pelataan kaksi peliä.  Sar-
ja alkaa kotiturnauksella Kuo-
revirran hiekalla lauantaina 21. 
toukokuuta.
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Maksaako pankkisi korkoa tilisi 
alhaisimman saldon mukaan? 

Meillä se maksetaan 
jokaisen päivän saldolle. 

Käy toimistollamme tai kysy lisää sinulle
tutulta edustajalta ! 

Palveluntarjoaja: Tapiola Pankki Oy Reilumpaa pankkipalvelua. 

E-11 pojat

www.kiupa.sporttisaitti.com

Hiki, hiekka ja helmeilevä nauru. Sisukkuus ja ennakko-
luuloton asenne. Näiden sanojen taakse allekirjoittau-
tuu Kiuruvedellä keväällä 2010 perustettu naisten har-
rastejoukkue FC Aidot Helmet.

Joukkueessa pelaa n. 40 eri-ikäistä naista. Ensim-
mäisen kesän tavoitteita kohti joukkue matkasi Fabio 
Montalton valmennusvinkein. Kauden aikana taisteltiin 
Beachfutis-turnauksessa Emolahdessa, Naati-Elä-Laa-
kase turnauksessa Kuopiossa kolmen joukkueen voimin 
sekä Karhuturnauksessa Lahnasilla. Kiupan C15 tyttöjä 
vastaan pelattiin pari harjoituspeliä ja BK Bök sai kokea 
myöskin naisjoukkueen taistelutahdon. Joukkuehenki 
on huikea ja syystäkin kaikki kolme joukkuetta yhdessä 
pokkasivat Kuopiossa turnauksen iloisimman ja tanssil-
lisimman joukkueen palkinnon.

Tuleva kausi on tarkoitus aloittaa Iisalmessa 14.5. pe-
lattavassa Unelmacup-kiertueturnauksessa, jopa kol-
mella joukkueella. Lisäksi tullaan osallistumaan edel-
lä mainittuihin turnauksiin uudelleen.

FC Aidot Helmet

Se ei pelaa joka pelkää!!! 
(Vai miten on, Helmet?)

01-02 pojat

www.rapakkojoenkauppa.com

Nivankatu 11, Kiuruvesi, (017) 820 0111
Ma-Pe 7–17, La 9–14

Puistotie 19, Pielavesi, (017) 364 2233
Ma-Pe 9–17, La 9–14
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Tulevana kesänä 2000 syntynei-
tä kutsutaan siis E-11 pojiksi. Vi-
li, Joona ja Arttu ja Ruotsalaisen 
Riku hypätkee edellinen yli. Jotta 
muuttii tajuavat, em. pojat ovat 
syntyneet 2001. 

Männä suvena joukkueen run-
ko koostui samoista pelaajista 
kuin aikaisempinakin vuosina. 
Kevväällä Piipon Markon kans-
sa oltiin jo haltioissaan, että nyt 
näyttää hyvältä! Alkukaudesta 
mukana oli kokonaiset 23 poi-
kaa. Kaikilla ei vain into riittänyt 
ja runkoon jäi 13 poikaa, loppu-
kaudesta enää kymmenkunta.

Jospa tulevalle kaudelle saatai-
siin enemmän pelaajia. Pienellä 
porukalla pyöritettäessä tahtoo 
aina käydä niin, että pelireissuil-
ta puuttuu aina pari poikaa, kip-
peenä tai muita menoja. Siinä 
joutuu nuoret miehen alut ura-
koimaan oikein viimeisen päälle, 
jotta jaksetaan pelata pelit lop-
puun. Ei tartte hirveästi ihmetel-
lä, jos loppukaudesta rupeaa mo-
tivaatio tökkimään. Tulkaa kaikki 
halukkaat mukaan ainakin aisti-
maan harjoituksiin jalkapallon 
hienouksia, tiijjä vaikka siitä in-
nostus kasvaa ja alatte ihan oi-
keiksi pelimiehiksi. Olosuhteet ei 
ehkä ole ihan kuin Nou Campilla, 
mutta kyllä meillä palloja on. Pot-
kittaan vaikka hiekkakakkuja, jos 
ei muuta löydy. Tekonurmi kum-
mittelee mielissä, ei nuolaista en-
nen kuin tipahtaa…

E-11 pojat

13 urhoa pelin jälkeen. Joukkueelle hankittiin viime kesänä vanhempien lompuukkien avustuksella omat peliasut.

Tulena kesänä pelataan edel-
leen poikittaisella kentällä, ns. 
nappulakentällä 7 vs 7 pelaa-
jalla. Piirin sivuilta löytyy alusta-
va otteluohjelma, mutta siihen 
tulee varmasti vielä muutoksia. 
Aikalailla samat vastustajat nä-
kyisivät olevan kuin edellisempi-
näkin vuosina, joten tuttuja tu-
lee vastaan. Toukokuussa alkaa 
pelit.

Lisää mielenkiintoa on kuiten-
kin luvassa. Alustavasti on sovit-
tu, että tämä(kin) joukkue läh-
tee Vaasa Cupiin. Vaasa Cup 
pelataan 30.6-3.7.2011, joten 
vanhemmat jo valmiiksi loma-
anomukset sisään ko. ajankoh-
dalle!

Valmennus joukkueessa on 
menossa uusiin puihin. Kainu 
Pete on siirtymässä enemmälti 

joukkueen johtamisen puolelle 
(tajus hypätä sivuun, ennen kuin 
pakottivat) ja Piipon Markolla ke-
sä tulee olemaan yhtä sutimista, 
maalari kun on. Uutena kasvona 
tälle joukkueelle, vanha jyrä Kiu-
Passa muuten, mukaan tulee To-
mi Rönkkö. Tomi kurvailee työn-
sä puolesta pitkin poikin Suo-
mea, mutta urheana lupautui 
joukkueen valmennukseen mu-

kaan. Kolmestaan on sovittu ve-
dettävän joukkueen harjoitukset 
ja peluuttamiset. Sitä kun nyky-
ajan pisnesyhteiskunnassa jou-
tuu joskus töihinkin, ei aina voi 
olla käytettävissä harrastuksiin. 
Netistä seuran/joukkueen sivuil-
ta löytyy yhteystiedot, jos jollain 
on syvämmen purkamista.

Tehdään tästä porukasta jo vii-
meinkin joukkue isolla Jiillä. Sii-

hen tarvitaan myös teitä van-
hemmat!

Vielä kerran, kaikki halukkaat 
mukaan! Joka ei halua sitoutua 
vielä peleihin, voi aloittaa ns. 
harjoituslisenssillä.

Kainu Pete

KiuPan 2001-02 syntyneet po-
jat pelasivat menneellä kaudella 
piirisarjaa aluksi yhdellä ja syys-
kierroksella kahdella joukkueel-
la.  Kevät toi nimittäin joukkuee-
seen niin paljon uusia pelureita, 
että syksylle saatiin kokoon toi-
nenkin joukkue.  

Tulevaan kauteen lähdetään 
heti paukusta kahdella joukku-
eella, KiuPa/Everton ja KiuPa/
Liverpool.  Joukkueet osallistu-
vat ikäluokan E10-pojat piirisar-
jaan. Ottelut pelataan edelleen 
turnausmuotoisesti kuudessa 
piirisarjaturnauksessa, joissa jo-
kaisessa kertyy kaksi peliä per 
joukkue.  Uutena sääntönä pelei-
hin tulee paitsio, joka on voimas-
sa paitsioalueella.  Muutoin peli-
muoto säilyy viime kesältä tuttu-
na 7v7-pelinä.

Harjoituksia pidetään kaksi 
kertaa viikossa, keskikesällä toki 
huokaistaan hiukkasen.  Kesällä 
on tavoitteena lähteä myös tur-
naamaan Vaasaan muutaman 
muun seuramme junnujoukku-
een kanssa.

Ikäluokan vastuuvalmentajan 
jatkaa Tuomo Joro, joka toivottaa 
myös pelureiden vanhemmat ter-
vetulleiksi mukaan toimintaan.

01-02 pojat

 2001-02 pojat kauden päättäjäisissä 2010
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D13 – junnut siirtyvät 
isolle kentälle
D13-pojat (-98-99) siirtyvät tule-
valle pelikaudelle täysimittaisel-
le kentälle. Pelitilaa tulee siis li-
sää ja se tuo pelillisesti tietysti 
lisähaastetta joukkueen kehitty-
miselle. Haastetta riittää myös 
pelaajamateriaalin puolella kos-
ka ”omia” pelimanneja on ta-
san 11 – eli se mitä kerrallaan 
tarvitaan kentälle. Näihin saak-
ka apuja on saatu toki nuorem-
mista ikäluokista mutta heillä on 
tietysti myös omat pelinsä joista 
osa samaan aikaan. Toivomus-
listalla siis olisi pari-kolme kave-
ria lisää harjoitusvahvuuteen – 
ja että ainakin nuo entiset kaik-
ki ovat samalla innolla mukana 
kuin viime kesänä eikä turhia 
loukkaantumisiakaan sattuisi.

Näitä juttuja kirjoitellessa on si-
sätreenit jo aloitettu ja treenejä 
pidetään kahdesti viikossa. Ulko-
kentälle pääsyä venttaillessa ke-
hitetään ja pidetään yllä tekniik-
kapuolta ja hieman myös tree-
naillaan koordinaatio- ja kunto-

puolen harjoitteiden kanssa.
Tulevana kesänä sarjapelihom-

mat alkavat toukokuun puolivä-
lin tienoilla kevään valiosarjal-
la. Tulossa on siis kovia matse-
ja heti kauden alkuun. Vastaan 
asettuu KuPs, LehPa, WJK, Jip-
po ja PK/Lapa. Kaikki vastus-
tajat ovat enemmän tai vähem-
män treenailleet halliolosuhteis-
sa läpi talven joten venymistä 
meidän pojilta vaaditaan varsin-
kin alkukaudesta. Kuten viime 
kesäkin osoitti niin loppukesää 
kohti saatiin erot kurottua kiinni 
ja saavutettiin hienosti syyskie-
kalle valiosarjapaikka.

Kuluneena kesänä pelattiin 
joukkueena ajoittain jo melko 
hyvin  ja jokainen peluri täyt-
ti oman ruutunsa hienosti. To-
sin on myös tunnustettava et-
tä muutamassa matsissa oltiin 
kyllä aikalailla altavastaajana 
ja saatiin toteuttaa pelkästään 
puolustuskuvioita.

Henkilökohtaisella tasolla tuli 

viime kauden aikana selkeitä ta-
son kohotuksia muutamalle jan-
nulle ja toivon mukaan se antaa 
myös uutta virtaa koko porukalle 
jatkaa samalla tavalla myös tule-
vana kesänä. Vaikka joskus tun-
tuukin että ”miks taas treena-
taan nuita sisäteräsyöttöjä” niin 
nämä perusasiat vaan toistuvat 
kerta toisensa jälkeen pelin tii-
mellyksessä! 

Ja seuratkaapa vaikka UEFA 
champions- liigaa tai muita kan-
sainvälisiä pelejä niin staratkin 
käyttää sisäteräsyöttöä kuiten-
kin suurimmaksi osaksi pallon 
liikuttelussa.

Tosin nyt meilläkin alkaa har-
joituksissa painopiste siirtyä 
enemmän joukkueen pelaamis-
ta kehittävään harjoitteluun ja  
tuo henkilökohtaisen pallotai-
turuuden osuus jää yhä enem-
män omatoimisen harjoittelun 
varaan. Kaikille intoa siihen!

Erityisen mukavaa poikien 
kanssa touhutessa on se että 

vaikka joskus mennään vähän 
kovempaa ja pelissä tulee nut-
tuun niin tämä porukka jaksaa 
keskittyä tekemiseen muistaen 
kuitenkin iloisen virneen naa-
malla! Asenne ja keskittyminen 
harjoitukseen ja peliin on huip-

puluokkaa. Muita juttuja ja sat-
tumia kertoillaan sitten jouto-
ajalla – puolin ja toisin.

Tässä taas viimekesäiset muis-
telot ja hieman katsausta tule-
valle kesälle - saapa nähdä mi-
tä kaikkea tämä tuleva kesä tuo 

tullessaan! 
Runsaslukuiselle yleisölle jäl-

leen tervetuloa seuraamaan mi-
ten pojat pellaa!

T- Valmennusosasto
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Rippikouluikään varttuneet 
1996 syntyneet pojat ovat al-
kavalla kaudella KiuPan vanhin 
poikajuniori-ikäluokka.  Edellis-
kaudella ysikutoset pelasivat 
piirisarjaa iisalmelaisen PK-37:n 
kanssa kimppajoukkueilla siten, 
että ikäluokasta koottiin kak-
si joukkuetta.  Piirisarjoja kolut-
tiin sitten vuotta vanhempien eli 
95-sarjassa ja toisella joukku-
eella pelattiin omanikäisten 96-
sarjaa.

Kauden päätteeksi pyttykerho 
muisti Bodya pystillä Oskari Ra-
jakangasta, Sporttia palkinnon 
vei Joni Kumpulainen ja Tsemp-
pistä Sauli Tenhunen.

Menestystäkin saatiin kohtuu-
della, junioricupin voitto 1996 
sarjassa, neljäs sija 1995 sar-
jassa ja syyskierroksella saavu-
tettu valiosarjapaikka 1996 sar-
jaan päällimmäisenä saldona.  
Ikäluokan SM-tapahtuman Ni-
ke Premierin karsinnassa käy-
tiin Oulussa, mutta lopputurna-
uksesta jäätiin täpärästi rannal-
le.  Lisäksi pojilla oli mahdolli-
suus osallistua PalloKerhon mu-
kana Kokkola-cupiin jota mah-

Kiuruveden

96-pojat

Ysikutoset ottelupalaverissa Kokkolassa 2010

dollisuutta jokunen KiuPa-peluri 
käyttikin hyväkseen.

Yhteistyö PK:n kanssa tarjo-
si myös hienon mahdollisuu-
den harjoitella ympärivuotises-
ti hyvissä olosuhteissa, kun tal-
vikausi reissattiin Iisalmen jalis-
hallissa.  Kesällä sitten treenat-
tiin pääsääntöisesti kotoisalla 
Kuorikkaalla omien 97-poikien 
kanssa.

Tulevalle kaudelle kuviot hie-
man muuttuvat, mutta yhteistyö 
PK-37:n kanssa jatkuu edelleen.  
Palloliiton uudet säännöt antavat 
mahdollisuuden eri seurojen vä-
lille muodostaa yhteisjoukkuei-
ta.  Tähän mahdollisuuteen on 
tartuttu niin KiuPassa kuin Pee-
Koossakin 1996 ja -97 ikäluokki-
en osalta.  96-pojat muodostavat 
tulevalla kaudella yhden yhteis-
joukkueen, PK-37/KiuPa yj, joka 
osallistuu B-poikien alueelliseen 
kolmoseen.  Pelaaminen yhteis-
joukkueella antaa mahdollisuu-
den säilyttää pelaajien edustus-
oikeus ”omassa” seurassa.  Mi-
tään seurasiirtoja ei siis pelaa-
misen takia tarvitse tehdä.

Tulevan kesän harjoittelu to-

teutetaan jälleen yhteisesti omi-
en 97-poikien kanssa.  Allekir-
joittanut ja Vainion Vesku huo-
lehtivat jo ties kuinka monen-
netta vuotta näiden ikäluokkien 

valmennuksesta.  Sarjajoukku-
een vastuuvalmentajana toimii 
Jarmo Rönkkö PK-37:sta.

Sarja tuokin uusia joukkueita 
tutuiksi, kun oman piirin lisäksi 

reissataan ainaskin Kaakkois-
Suomen piirissä.  Sarjaan on il-
moittautunut kaikkiaan 11 jouk-
kuetta, joten otteluita kyllä pii-
saa.  Siihen kun hoitaa riparitkin 

jossain saumassa, niin eiköhän 
kesälle tapahtumia piisanne.

Pekka

Cn-14 pojat piirinmestarit  2010 KiuPa/PK-37

Poikien valmistautuminen peli-
kauteen on ollut jo totutun haja-
nainen, osa on treenannut suht 
paljon futista, osa pelannut lät-
kää, lentopalloa, sählyä ja osa 
on ”viettänyt sapattia” vain ak-
kuja ladaten. Onneksi olemme 
päässeet pelaamaan muutamia 
harjoituspelejä lähes koko mie-
histöllä. Nyt, kun jääkiekko- ja 
lentopallokausi alkaa olla ohi, 
niin saamme taas koko joukku-
een mukaan kuvioita hiomaan. 
Aikaa ei ole paljoa ennen sarjan 
alkua, mutta täysillä koetetaan 
tsempata.

 Viime kesä vedettiin kahta sar-
jaa kahdella joukkueella, ja nyt 
kuvio muuttuu. Nimittäin osa 
porukasta on lopettanut pelaa-
misen. Joku keskittyy vain jää-
kiekkoon, joku siirtyi yksilöla-
jiin ja joku virittelee kalastuska-
moja ihan täyspäiväisesti ja niin 
edelleen. Nyt saamme hätäises-
ti joukkueen kasaan, kuitenkin 

97-pojat
ainakin paperilla kohtuu hyvän 
sellaisen. Onneksi viime kau-
den joukkueen laajahko ydin-
runko puhkuu edelleen intoa kir-
mailla täysillä nahkakuulan pe-
rässä. Ongelmia saattaa tuottaa 
ringin kapeus, mutta kuten jo kir-
joitettiin, ”näillä mennään”.

 Tällä kaudella tavoittelemme 
paikkaa Nike Premier-lopputur-
naukseen ja toki koetamme puo-
lustaa piirinmestaruuttamme. 
Kovia pelejä on tiedossa, katsel-
laan miten jengin käy. Muutama 
pelurimme tulee olemaan kan-
tavia voimia piakkoin julkistetta-
vassa piirijoukkueessa, ja toivot-
tavasti vielä ringissä olevat pari 
muutakin poikaa lunastavat pai-
kan lopulliseen joukkueeseen. 
Itä-Suomi saa  jalkeille varsin 
kovan ryhmän Pohjola Cup-tur-
naukseen Eerikkilään.

Viime kausi oli menestyksekäs, 
voitettiin siis piirinmestaruus 96-
sarjassa, Kokkola cup, Laakkos-

cup Vuokatissa ja vielä KuPS:n 
kutsuturnaus. Ja lisämausteena 

SM-taitokisoissa rynnimme nel-
jän pojan voimin kuuden sak-

kiin, aika hyvin kahden pikku-
kaupungin junnuilta. Nyt viime 

kauden meriitit mappiin, ja täy-
sillä kohti uusia haasteita.
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Kiupan miesjoukkue pelasi kau-
della 2010 Itä-Suomen piirin vii-
tosdivisioonassa. Joukkueet oli 
jaettu kolmeen lohkoon ja seit-
semän joukkueen lohkossa  Kiu-
Pan tuloksena oli kolmas sija 
eli niukka putoaminen nelosen 
nousukarsinnoista.  Joukkuetta 
luotsasivat Mika Kärkkäinen ja 
Heikki Huhtilainen. Pelaajapuo-
lella oli havaittavissa hiipumista 
konkariosastossa, mutta onnek-
si muutama nuorempi kaveri us-
kaltautui mukaan  täyttäen  ruu-
tunsa hyvin.

Kaudella 2011 joukkueen nuo-
rennusleikkaus jatkuu. Niskasen 
junnumyllyn läpikäyneitä 94-95 
syntyneitä pelureita on kasva-

nut jo mukaan miesten peleihin, 
ja joukkueesta onkin muodostu-
nut taitavampi ja urheilullisempi 
kuin vuosiin. Vetovastuussa on 
Miikka Rönkä ja joukkueen joh-
tajana toimii Jarmo Remes. 

Edelliskauden tapaan pela-
taan vitonen kolmessa lohkossa 
ja KiuPan lohkossa on kahdek-
san joukkuetta.  Kaksinkertai-
sesta sarjasta kertyy siis 14 ot-
telua per joukkue.   Sijoittumalla 
lohkossa kahden parhaan jouk-
koon pääsisi vielä kuuden jouk-
kueen loppusarjaan. KiuPan 
miesjoukkueen kausi alkaa per-
jantaina 13.5. Kuorevirran hie-
kalla, kun vastaan saapuu Har-
jamäen Teräs.

Miesjoukkue

Pelimies m/2010 Ilmari Niskanen

Pelimies 2010
Junnukauden 2010 päättäjäisis-
sä seuran arvostetuimman pal-
kinnon pokkasi vuonna 1997 
syntynyt Ilmari Niskanen.  Pal-
kinto siirtyi tasan 32 vuotta nuo-
remmalle, mutta huikeasti taita-
vammalle pelimiehelle kun Pek-
ka Kattainen luopui pystistä.

Seuran puheenjohtajan muistin 
syövereistä kumpuaakin hauska 
muisto uuden pelimiehen lap-

suusvuosista: Ilmari oli hiukka 
alle viisivuotiaana treenaamas-
sa isänsä kanssa Kuorevirran 
hiekalla, kun allekirjoittanut tup-
pautui maaliin.  No hetken potki-
misen (ja aika monen maalin) jäl-
keen kysyin Immin arviota maa-
livahtityöskentelystä.   ”Kohtalai-
sen surkee molari”, kuului asian-
tuntevan rehellinen kommentti.

– Pekka

Junnukympin jorinat

Tervetuloa  mukaan futis-tsemppiin kiurukkaat! 
Kuorekkaalla tavataan!

Vesku

Nyt  jorina-osasto sisältää aurinkoisia ajatuksia, 
jotka pulppuavat mieleen menneestä, ja toisaalta myös niitä, 

jotka aiheuttavat synkkiäkin pilviä toimissamme.

Olosuhteiden parannushalukkuus 
(harjoituskenttä, pääkenttä, tekonurmi)

FC Aidot Helmet

Menestys SM-tekniikkakisoissa 
(Emma kultaa, Immi hopeaa, Perttu 6.)

97-jengin menestys
Valmentajien sitoutuminen ja 
koulutushalukkuus
Nuoret apuvalmentajat ja 
pelinohjaajat
Yhteistyö PK-37:n ja liikuntatoimen kanssa

Berat, Pyry, Mika ja Xhevdet vievät asiaamme 
eteenpäin ”isommilla areenoilla”

Drop out, vanhempien junnujen lopettaminen

Ainainen ohjaajapula

Tekonurmi, kunpa olisi jo tullut

jopa 5 %

Kiuruvesi, palvelemme 8-21, la 8-18, su 12-18

Bonusta Kiuruvedeltä

Kiuruvesi
Palvelemme klo 6-24

www.abcasemat.fi
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Tuo tuttu taisteluhuuto kajahtaa 
jälleen tulevan heinäkuun 30. 
päivä Lahnasten Mäkipirtin ken-
tällä, kun Lahnasten laakasijat 
kilvoittelevat Karhuturnauksen 
voittopystistä.  Karhu, tuo Kiuru-
vetisen jalkapallopuulaakin joh-
tava turnaus on siis jälleen lu-
vassa.

Vuonna 2010 turnauksen voi-
ton vei Tihilän joukkue kukistet-
tuaan loppuottelussa Alangon 
Pallon.  Pari vuotta aiemmin uu-
sittu kenttä kestikin pitkän tur-
nauspäivän paremmin kuin 
muutamat pitkämatkalaiset pe-
laajat.  Turnauksen maine oli-
kin kiirinyt ympäri valtakuntaa, 
ja mukaan oli ilmestynyt paitsi 
uusia kasvoja myös uusia jouk-
kueita.

 Viime vuonna turnaukses-
sa oli panostettu voimakkaas-
ti myös oheistoimintaan ja ot-
teluiden välissä saatiinkin ih-
metellä milloin hienoa taikuut-

Asematie 11, II krs.
74700 Kiuruvesi

050 3533 220
VT@timomartikainen.fi
www.timomartikainen.fi

Timo Martikainen
varatuomari

KIURUVESI, Teollisuustie 4, p. (017) 816 655, 050 414 2880  Avoinna: ark. 8 – 17

Karhu lammelle!

Tihilä; vuoden 2010 voittajat

ta tai menevää musiikkia.  Tur-
neen promoottori Rice Juntunen 
ei ole jäänyt kuitenkaan sijoil-
leen, vaan on hankkinut tuleval-
le kesälle jo varsinaisen huippu-
esiintyjän kun sekä kentälle että 
sen laidalle on lupautunut Saku 
Kuosmanen.  Saas nähdä kuul-
laanko avajaisissa Finlandia?

Muutamien joukkueiden iän-
ikuisiin perumisiin tympäänty-
neenä Juntunen ottaakin tule-
valle kesälle mukaan kymmen-
kunta ”varmaa” tiimiä.  KiuPa-
koutsit on kuulemma yksi sel-
lainen.  Säännöistä Rice muis-
tuttaa sen verran, että jokainen 
joukkue muistaisi hommata mu-
kaan vähintään yhden oman 
naispelaajan.

Vanhaa KuPS-slogania mukail-
len: Lahnasilla laakastaan ja 
naatittaan!
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