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P uh ee n j o h t aj a n te r ve h d y s
Tervehdys kaikille FC Sport j:n vanhemmille, tukijoille ja kannattajille. Vaikka seura on vasta vauva-iässä ja olen toiminut puheenjohtajana hyvin lyhyen aikaa, on työ ollut antoisaa mutta haasteellista. Yksi henkilökohtainen tavoitteeni on parantaa ihmisten mielikuvaa seurastamme sekä
edesauttaa hyvän ja toimivan juniorityön jatkumista ja kehittämistä Vaasassa. Meidän tehtävä on
tarjota jalkapalloharrastus kaikille ja jokainen pelaaja on aivan yhtä tärkeä tasoon, motivaatioon
ja tavoitteisiin katsomatta. Tämä tarkoittaa että on tärkeää tukea myös niiden pelaajien kehittymistä jotka haluavat tehdä töitä ja kehittyä huipuiksi. Meillä on lahjakkaita valmentajia, joilla riittää
potenttiaalia kehittää pelaajia ja joukkuetta vaikka kuinka. On myös tärkeää saada riittävän kova
tasoisia turnauksia ja pelejä pelaajille pelaajan taitotason mukaisesti.
Mielestäni meidän pitää seurana panostaa valmennuksen laatuun, joustavaan tasoajatteluun ja
saada luonteva hissiliike eri ikäryhmien välille.
Myös vanhemmat ovat seuratoiminnan avaintekijöitä, sillä ilman vanhempien mukanaoloa, tukea
ja kiinnostusta ei tämä toiminta olisi mahdollista. Meidän seurana yksi keskeisimpiä tavoitteita on
huomioida vanhemmat riittävällä tiedottamisella seuran toiminnasta. Tietoa pyrimme jakamaan
vanhempainpalaverien, joukkueenjohtajien, seuran vuosikokousten ja muiden tilaisuuksien kautta.
Yksi missä mielestäni meillä Vaasassa olisi kehittämisen paikka, on yhteistyö seurojen välillä.
Tämän kokoisessa kaupungissa ei riitä, jos on vain muutama iso seura joka kasvattaa huippuja.
Haaste on siinä kuinka saadaan kaupungin omista ja ympärillä olevista maakunnista lahjakkuudet esiin ja luomaan heille tie huipulle ja se on se jossa tarvitaan kaikkien seurojen yhteistyötä
väriin katsomatta. siihenkin työhön saimme loistavan vahvistuksen tammikuun alussa allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen Marjo Maikku Ikolan kanssa joka kiireistään huolimatta otti valmennuspäällikön tehtävät vastaan ja tekee pyyteetöntä työtä yhdessä hallituksen kanssa tämänkin
asian eteenpäin viemiseksi .
Näillä terveisin haluan kiittää kaikkia, jotka
ovat tukeneet arvokasta nuorisotyötä kuten,
eri yrityksiä ja Vaasan Kaupunkia. Vanhemmille erityinen kiitos nuorten kuljettamisesta
harjoituksiin ja peleihin . Ja erityisesti kiitän
niitä toimihenkilöitä ja valmentajia, jotka ovat
jaksaneet tehdä seuramme eteen pyyteetöntä työtä. Välillä ihmettelen suuresti, kuinka he
jaksavat uhrautua meidän seuran eteen. Kiitokset vielä kerran ja tulkaa joukolla kannustamaan eri ikäluokkien pelejä ja kannustamaan
FC Sport j voittoon.
Terveisin
Jarmo Kovanen
puh.joh
Fc Sport Juniorit Ry

Yhd es s ä koh t i pa r e mp a a
t yt tö - j a n a i s j alk a p a llo a
Aloitin jalkapallon pelaamisen vuonna 1984.
Tuolloin Seinäjoella oli vain yksi yhteinen
joukkue naisille ja tytöille; joukkueen ikähaitari oli noin 10-30 vuotta. Noista ajoista ollaan
päästy eteenpäin, mutta matkaa on yhä jäljellä. Vaasalainen tyttöfutis on matkalla oikeaan
suuntaan, toivottavasti. Harjoitusmäärät ovat
kasvaneet ja pelaajat ovat
omaksuneet urheilulliset elämäntavat. Lisäksi harjoitusolosuhteet ovat parantuneet
ja valmentajia koulutetaan
entistä enemmän. Mutta
onko joukkueissa tarpeeksi
taustatoimijoita
(huoltajia,
joukkueenjohtajia, apuvalmentajia, taloudesta vastaavia)? Kun taustat ovat kunnossa, on helppo keskittyä
olennaiseen – harjoitteluun.

kahdessa eri joukkueessa, niin sanotusti kaksoisedustuksella. Voisivatko taustatoimijatkin
toimia samalla tavoin?

Jalkapallovalmentajana olen toiminut nyt viisi
vuotta. Ajattelen, etten koskaan tule valmentajana valmiiksi, vaan kyseessä on koko elämän
mittainen prosessi. Mielestäni hyväksi valmentajaksi tulee vain valmentamalla. Valmentamiseen tarvitaan eväitä, joita tarjotaan muun
muassa erilaisissa koulutuksissa;
niissä kannattaa käydä. Pitää kuitenkin muistaa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa kouluttautua jalkapallovalmentajaksi. Jokainen etsii oman
tien. Koulutusta on myös pelien
seuraaminen ja yhteiset keskustelut kokeneiden valmentajien kanssa
sekä esimerkiksi erilaiset jalkapalloon liittyvät seminaarit. Valmentaminen ei todellakaan ole aina helppoa tai mielekästä, välillä asiat eivät
vaan onnistu. Kuitenkin positiiviset
asiat kantavat, myös jalkapallossa. Kun joku
pelaajistasi tekee treeneissä uskomattoman
hienon suorituksen, juuri siinä hetkessä tiedät
miksi olet alkanut valmentamaan.

Itse olen pelannut jalkapalloa 20 vuotta. Olen pelannut joukkueissa jotka eivät
ole menestyneet ja olen pelannut joukkueissa
jotka ovat menestyneet. Ne joukkueet, jotka
ovat menestyneet, ovat harjoitelleet määrätietoisesti hyvien valmentajien johdolla, ja niissä
joukkueissa on ollut tarpeeksi taustatoimijoita.
Jokainen on saanut keskittyä omaan tekemiseensä, pelaajat pelaamiseen, valmentajat
valmentamiseen ja huoltajat huoltamiseen.
Mielestäni tyttö- ja naisjalkapallossa ei ole tarpeeksi taustatoimijoita. Päävalmentaja vastaa
monesti kaikesta. Hän on valmentaja, huoltaja, rahankerääjä, psykologi, kokki ja joskus
myös bussinkuljettaja. Hänellä on korkeintaan
apunaan yksi henkilö, jonka kanssa yhdessä
pyöritetään joukkueen arkea. Pystyykö kaksi ihmistä huomioimaan kahdenkymmenen
pelaajan tarpeet? Pystyykö valmentaja suunnittelemaan harjoitteet oikein sekä vaatimaan
pelaajilta futistreeneissä oikeita asioita, kun
mielessä pyörii samalla sata muuta joukkueeseen liittyvää asiaa? Voisiko yhteistyö seurojen
välillä koskea joskus myös taustahenkilöitä?
Nuoret pelaajat voivat pelata samanaikaisesti

Muistetaan, että jokainen pelaaja kaipaa huomiota, hyvää ohjausta ja opetusta sekä rutkasti kannustusta! Varsinkin nuoret pelaajat.
Saatamme menettää nuoria lupaavia pelaajia,
koska meillä ei riitä aikaa heille kaikille. Emme
ehkä osaa tai jaksa kannustaa tai nähdä positiivisia asioita kaikissa pelaajissa. Yhteistyöllä
jaetaan taakkaa, ja yhteistyö seurojen ja Vaasan pallopiirin välillä on avain parempaan ja
menestyksekkäämpään tyttö- ja naisjalkapalloon. Paidan värillä ei ole väliä – tarkoituksena
on viedä suomalaista jalkapalloa eteenpäin!
Marjo Ikola
Valmennuspäällikkö, FC Sport Juniorit
Päävalmentaja, VPS-j Naiset
Tyttöjen piirijoukkueen valmentaja,
SPL Vaasan piiri
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Ylärivi: Mika Kortesniemi (valm.), Kristina Back-Kanev (huolt.), Yasmina Limam, Emma Pettissalo, Jenni Ylinen,
Ellinoora Masanen, Pipsa Lahtinen, Sanni Sillanpää, Cecilia Kanev, Emilia Hansten, Enni Kortesniemi,
Vesa Talonpoika (jojo), Jorko Fors (vastuuvalm.). Alarivi: Emilia Kovanen, Elli-Milli Rintanen, Ilona Assila, Jenna Mylläri
(joukkueen kapteeni), Wilma Teirfolk, Salla Talonpoika, Marjut Nummi, Angelina Mattbäck
Kuvasta puuttuvat: Aino Järvelä, Oona Vallin, Kari Salmi (fys.valm.), Jari Sillanpää (rah.hoit.)

B-T Y TÖT
B-tyttöjen kausi alkoi syksyllä n. kuukauden
tauon jälkeen peruskuntoharjoituksilla, lähinnä sauvakävelyllä ja juoksulenkeillä ympäri
Vaasaa. Joukkueen vastuuvalmentajaksi saatiin pitkän kokemuksen nais- ja tyttöfutiksesta
omaava Jorko Fors ja toisena valmentajana
jatkoi jo kahdeksan vuotta joukkuetta valmentanut Mika Kortesniemi.

talven aikana kehitystä oli tapahtunut kaikilla
osa-alueilla ja tulevaan kauteen oli helppo lähteä luottavaisin mielin.

Pallolliset treenit alkoivat marraskuussa, aluksi harjoittelimme Kiistohallissa 1-2 kertaa viikossa ja treenien määrää lisättiin vähitellen
joulukuun aikana 3 kertaan viikossa Fenniaareenan ja Botniahallin avauduttua. Talven
fysiikkaharjoittelun painopistealueita olivat
kestävyyden, lihaskunnon, koordinaation,
ketteryyden ja nopeuden kehittäminen. Pallollisessa harjoittelussa korostettiin nopeaa
syöttöpeliä, liikkumista pallottomana ja kommunikointia. Jo ennestään oli tiedossa, että
joukkueessa on huikea määrä taitoa. Kevättalven testit ja harjoitusottelut osoittivat, että

Kevätkauden pelit ovat sujuneet kokonaisuudessaan hyvin ja mukaan on mahtunut paljon
hyviä suorituksia. Joukkueen vahvuutena voidaan esitysten perusteella pitää nousua tappiotilanteesta voittoon, uskomalla omaan pelaamiseen. Tuloksena pelatuista kahdeksasta
ottelusta on seitsemän voittoa ja yksi tasapeli.

Kuluvalle kaudelle pelaajat ovat itse asettaneet tavoitteeksi menestyä hyvin B-tyttöjen
ykkösessä ja haaveena olisi päästä kauden
päätteeksi karsimaan B-tyttöjen SM-sarjaan.

Suuret kiitokset jo tässä vaiheessa kautta kaikille B-tyttöjen toimintaa tukeneille yrityksille,
vanhemmille sekä tietenkin turvallisista kyydeistä vieraspelimatkoilla Charter Engsbo:lle.
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Eturivi (vasemmalta): Vilma Lehtola, Elisa Riusala, Alexandra Forslund, Elina Rajala, Heini Sohlberg, Josefine Rajamäki, Laura Ruhkala, Viivi Ahonen, Vilhelmiina Laakkonen. Keskirivi (vasemmalta): Maria Östman, Mimmi Eskelä, Olivia
Laitanen, Charlotta Virkkala, Jenina Jämsä, Laura Lähteenmäki, Sara Hedman, Oona Köykkä, Linda Kankaanpää,
Kajsa Ollikkala, Sanna Huhta, Ellie Svenss. Takarivi (vasemmalta): Veera Sohlberg (joukkueenjohtaja), Marko Rajamäki
(valmentaja), Jussi Rajala (valmentaja), Ville Laakkonen (valmentaja), Eva-Maria Rajamäki (huoltaja)

T Y TÖT - 00
pelaajia osallistuu Laura Kalmari-turnaukseen ja Puolen Suomen Liigaan.

T00- joukkueessa pelaa tyttöjä, jotka ovat
syntyneet vuosina 2000-2002. Tytöt harjoittelevat päämäärätietoisesti läpi vuoden
vähintään neljä kertaa viikossa. Joukkueharjoitusten lisäksi maalivahdeilla on omat
harjoituksensa. Harjoitusten ohella joukkueen tekemistä rytmittävät harjoitusleirit.

Tämän lisäksi kierrämme turnauksissa
sekä kotimaassa että ulkomailla ympäri
vuoden. Kotimaisten joukkueiden lisäksi
teemme yhteistyötä Merenkurkun toiselle
puolelle harjoituspelien muodossa vuoroin
eripuolilla laivayhteyttä.

Moni joukkueen tytöistä on myös Vaasan
pallopiirin pelaajakehityksen leirityksissä
mukana ja he pelaavat Vaasan piirin oman
ikäryhmänsä piirijoukkueessa osallistuen Palloliiton järjestämään Piirijoukkue
Cup:iin.
Joukkue osallistuu kesän aikana Vaasan
pallopiirin piirisarjaan sekä talvella futsaliin. Valtakunnallisista sarjoista joukkueen
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Vasen ylä, Iida Salmivuori, Oona Kemppi, Mimmi Eskelä, Emma Lähteenmäki, Oona Köykkä, Linda Kankaanpää, Sofia
Fogström, Amanda Rönnblom, Malin Skog, Diana Sund, Mika Kemppi, Marja Salmivuori, Susanna Yliluoma, Vasen ala,
Jessica Vuorenmaa, Sofia Råholm, Tuuli Sohlberg, Alina Vuorela, Emma Yliluoma, Elina Rajala, Joanna Hakala, Wilma
Somppi, Vera Hedman ja Elza Orulica kuvasta puuttuu Mari Hatunen, Sanni Toivio, Linn Ehn.

T Y TÖT - 01
Joukkue pelaa myös piirisarjaa. Osa joukkueen tytöistä pelaa myös 14-vuotiaiden
piirisarjaa T00–joukkueen kanssa. Osa
pelaajista on mukana puolen suomen liigassa sekä pelaa myös Laura Kalmari –
kilpailussa.

T01-joukkue muodostuu myös monta vuotta jalkapalloa harrastaneista tytöistä, jotka
kuitenkin pelaavat ensimmäistä kauttaan
yhdessä tällä kokoonpanolla. Joukkueessa on tällä hetkellä tyttöjä 01 ikäluokasta
ja 02 ikäluokasta sekä myös yksi 03 ikäluokan tyttö. Osa on Sportin kasvatteja ja
osa muista joukkueista siirtyneitä tyttöjä.

Joukkue harjoittelee neljä kertaa viikossa
T02-joukkueen ja myös -00 tyttöjen kanssa. Mahdollisuudet joukueen sekä pelaajan kehitykseen ovat rajattomat. Myös
tyttöjen oma motivaatio on hyvällä tasolla ja joukkue pelaa hyvin yhteen hiileen.
Joukkueen pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on mm. leiri Barcelonassa syksyllä 2015 yhdessä T02- ja T00-joukkueiden
kanssa.

Joukkue on käynyt jokusen turnauksen
talven aikana ja pelasi myös futsalia talvikauden. Tytöt osallistuvat kesällä heinäkuun alussa Wasa Footballcupiin ja heinäkuun lopussa Umeå Fotbollsfestivaliin.
Joukkueen ohjelmassa on vielä syyskuun
alussa Hippo-turnaus Jyväskylässä.
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Vasen ylä, Oona Kemppi, Mimmi Eskelä, Emma Lähteenmäki, Venla Kallio, Minttu Marjamäki, Malin Skog, Mika Kemppi, Maria Hedman, Marja Salmivuori.
Vasen ala, Iida Salmivuori, Vera Hedman, Sofia Råholm, Tuuli Sohlberg, Mimi Rautakorpi, Lotta-Sofia Massenko, Piitu
Lakkala. Kuvasta puuttuvat Andrea Moliis, Hanna Ehn.

T Y TÖT - 02
ensimmäistä vuotta piirin kilpasarjaa ikäluokassa 12-vuotiaat. Tässä vaiheessa on
pelattu alkukesän lohkot ja joukkue eteni
loppukesäksi 1 divisioonaan. Osa joukkueen tytöistä pelaa myös 13-vuotiaiden
piirisarjaa T01–joukkueen kanssa. Joukkueesta on monta tyttöä mukana Vaasan
piirin piirihaavi-toiminnassa.

T02-joukkue muodostuu monta vuotta
jalkapalloa harrastaneista tytöistä, jotka
kuitenkin pelaavat ensimmäistä kauttaan
yhdessä tällä kokoonpanolla. Joukkueessa on tällä hetkellä 16 tyttöä, joista osa on
Sportin kasvatteja ja osa muista joukkueista siirtyneitä tyttöjä.
Joukkue osallistui yhdessä ensimmäiseen
turnaukseensa Sisu Cupiin tammikuussa
Seinäjoella ja tuloksena oli hieno 1. sija.
Joukkue osallistuu kesällä heinäkuun
alussa Wasa Footballcupiin ja heinäkuun
lopussa Umeå Fotbollsfestivaliin. Joukkueen ohjelmassa on vielä syyskuun alussa
Hippo-turnaus Jyväskylässä.

Joukkue harjoittelee neljä kertaa viikossa
T01-joukkueen kanssa. Joukkueen tavoitteena on kehittää tyttöjä ja joukkuetta
harjoitusten, pelien ja turnausten kautta
iloinen pilke silmä kulmassa ja hyvällä yhteishengellä. Joukkueen pitemmän tähtäimen suunnitelmissa on leiri Barcelonassa
syksyllä 2015 yhdessä T01- ja T00-joukkueiden kanssa.

Joukkue pelaa myös piirisarjaa ja pelaa
10

Takarivi vasemmalta: Mari Hakanen (rahastonhoitaja), Tuija Kalliomaa (jojo), Mikael Myllymäki (valmentaja), Mari Viitanen (valmentaja). 2.rivi takaa: Matilda Laakkonen, Siiri Ahonen, Kiia Salo, Aliina Rajala, Essi Hakanen, Julia Alikoski,
Pipsa Turpeinen, Oona Ojanperä, Jenni Snellman. 3.rivi takaa: Riikka Hihnala, Ella Laitila, Heini Keturi, Nea Tuori,
Elviira Pitkänen, Elli Näsman, Aamu Knuuttila, Iina Suvanto, Sara Erkkilä, Nea Kalliomaa
Kuvasta puuttuu Ella-Riikka Koski sekä huoltaja Kimmo Alikoski

T Y TÖT - 03 / - 0 4
FC Sport -03/04 tyttöjoukkue on iloinen porukka,
joista monet ovat aloittaneet harrastuksen seuran futiskoulussa jo vuosia sitten. Aiemmin molempien ikäluokkien tytöt pelasit omina joukkueinaan, mutta viime syksynä tytöistä tehtiin yksi
isompi joukkue.
Joukkue harjoittelee ympärivuoden 3-4 kertaa
viikossa. Tyttöjen mielestä futiksessa parasta
ovat pelit ja ulkona oleminen sekä kaiken uuden
oppiminen. Sadekaan ei haittaa, kun on mukavaa tekemistä. Harkkoihin on kiva tulla, koska
näkee kavereita ja oppii uutta. Myös nuoret ja aktiiviset valmentajat Mari ja Mikael innostavat tyttöjä mukaan harrastamaan. Harkoissa tehdään
monipuolisia harjoitteita, joista tytöt pitävät erityisesti rankkarien ja taitoratojen harjoittelemisesta.
Lisäksi tietenkin pelaaminen on aina mukavaa.
Haasteellisimpana harjoitteena tytöt pitävät pallon pomputtelua ja vastaavasti peleissä harhautuksia.
Vuonna 2013 joukkue osallistui useaan turnaukseen, joista isoimpana saavutuksena oli 3. sija
Vaasa Footballcupissa. Tärkein tapahtuma ty-
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töille oli kuitenkin Lahden Masto Cup Lahdessa
elokuun alussa. Turnaukseen matkustettiin linjaautolla ja yövyttiin koulumajoituksessa koko porukka samassa luokassa. Usealle tytölle tämä oli
ensimmäinen matka ilman vanhempia. Kaikki onnistui kuitenkin hienosti, sillä sää oli todella hieno
ja pelien lomassa ehdittiin käydä myös uimassa.
Sopuisassa porukassa oli hyvä henki koko viikonlopun ja oli mukava pelata uusia joukkueita
vastaan. Tuloksena oli hieno 4. sija, sillä pronssi
hävittiin niukasti rangaistuslaukauksilla. Tämän
reissun muistoja on iloisina kertailtu useasti sekä
pelaajien että mukana olleiden vanhempien
kanssa.
Turnauskauden 2014 avasimme jo helmikuun
alussa Kokkolassa Helmicupissa. Muita tämän
vuoden turnauksia ovat Kauhajoki cup kesäkuussa, Vaasa Football Cup heinäkuussa sekä SyysSemi Seinäjoella syyskuussa. Lisäksi pelaamme
piirisarjaa kahdella joukkueella. Tämän vuoden
tavoitteena tytöillä on voittaa pelejä ja turnauksia
sekä tehdä puskumaali.
Tyttöjen esikuvia ovat Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo, Neymar da Silva Santos Júnior ja Petr
Cech.

Veijo Karppinen G g M
040 8371 9248

Alhaalta vasemmalta: Tilda Råtts, Adela Råtts, Jenna Vankka, Ronja Teljosuo, Tara Ojanperä, Silja Vuorela, Aada Vähämöttönen. Keskirivi vasemmalta: Minka Okkonen, Inkeri Niemi, Laura Oksakari, Eedit Rintamäki, Nelinda Smeds, Milla
Hissa. Ylärivi vasemmalta: Kim Råtts (valmentaja), Jani Kujanpää (vastuuvalmentaja), Jari Okkonen (valmentaja), Pasi
Rintamäki (huoltaja), Kimmo Smeds (rahastonhoitaja, valmentaja), Teresa Kakkuri (joukkueenjohtaja).
Kuvasta puuttuvat: Nenna Kujanpää, Peppiina Rissanen, Aada Somppi, Sofia Peräsarka

T Y TÖT - 05
pahtumissa. Ilo on ollut katsella, kuinka tytöistä kehittyy päivä päivältä toisilleen parempia
kavereita. Mikäpä sen tärkeämpää kuin ikuiset
kaverisuhteet, joita joukkueurheilun kautta on
helppo saavuttaa.

Nämä 9 -vuotiaat tytöt ovat nyt toista vuotta
yhdessä ja ensimmäistä vuotta erillään futiskoulusta. Opettelua riittää niin tytöillä kuin
taustajoukolla, mutta hymy huulessa ja uuden
seuran taustatuella asiat hoituvat mallikkaasti
ja matka kohti ikimuistoisia pelitapahtumia voi
alkaa.

Tämän kauden kohokohdat ovat WasaFootballCup sekä tytöille ensimmäiset piirisarjan
pelit. Alkuvuodesta vierailimme parissa turnauksessa ja meno oli lupauksia herättävää niin
kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Pilkettä silmäkulmasta ei tulla unohtamaan jatkossakaan
ja erilaisten tempausten kautta pyrimme luomaan tytöille mahdollisimman hienoja kokemuksia myös kentän ulkopuolella.

Ryhmässä pelaa tällä hetkellä 17 tyttöä ja
taustatoimijoita on viisi kappaletta. Joukkue
harjoittelee kahdesti viikossa, keskiviikko- ja
sunnuntai-iltaisin. Uusia tyttöjä toivotaan mielellään mukaan toimintaan.
Ensimmäinen kausi sujui tytöiltä hienosti ja
voitimme mm. JuniorCupin omassa ikäluokassamme. Tuloksiahan tässä ikäluokassa
on turha vielä painottaa ja pääpaino onkin hyvissä käytöstavoissa ja ryhmässä toimimisen
perusperiaatteissa niin treeneissä kuin pelita-

Tervetuloa kannustamaan näitä räiskyviä persoonan omaavia tyttöjä kentän laidalle ja aurinkoista kesää kaikille nurmikenttien ystäville!
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vas. ahaalta: Emilia Kotkamaa, Silja Alanen, Anni Mäkinen, Ronja Potka, Milja Lesonen ja Saara Alanen. vas. keskirivi:
Jenna Laiho, Eerika Elmunen, Mila Okkonen, Henriikka Krook, Senni Backman, Saara Nyrhilä, Venla Norrena, Alma
Markkanen, Lotta Lahtinen, Wilma Kuikka, Pinja Vesala ja Milla Pellinen. vas. ylärivi: Saga Norrena, Noora Tuori, Enni
Harju, Aino Isoniemi, Emmi Lehmus, Alisa Hakanen, Julia Mäki, Sara Suonpää, Jemina Lassila, Miia Pellinen ja Adalmina Rintamäki. valmentajat: Susanna Mäkinen, Jari Okkonen, Kenneth Krook ja Riikka Nyrhilä.
Kuvasta puuttuvat: Vahidin Bajic (valmentaja), Aada Suomela, Aino Haapaniemi, Elina Hautasaari, Emma Kankaanpää,
Frida Alaranta, Inka Harju, Kajsa West, Linnea Lindqvist, Nea Eteläaho, Pihla Pekkarinen, Selma Ezziti, Saara Mahlanen, Sofia Rinta-aho, Amna Bajic, Lilianna Saranpää, Viola Saranpää , Shiru Sjöberg, WilmaKeto ja Hilla Kivelä.

FU TI SKO U LU
FC Sport Futiskoulu on suunnattu tytöille
jotka ovat syntyneet vuosin 2006-2009.
Osa 2009 syntyneistä tytöistä pelaa FC
Sport Futiseskarin puolella joten ikäluokka
on suuntaa antava.

Kesällä 2014 tulemme osallistumaan alueella järjestettäviin JuniorCup sekä MiniCup sarjoihin. Tämän lisäksi tyttöjen otteita voi seura Wasa Football Cup 2014
tapahtumassa

Toimintamme kulmakivenä on opettaa tytöille joukkueena toimimista, pitää hauskaa, uusien kavereihin tutustuminen ja jalkapallon perustaitojen kehittäminen.

Uusia pelaajia mahtuu mukaan toimintaan. Tervetuloa!

Futiskoulun toiminta pyörii ympäri vuoden
tyttöjen ehdoilla.
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Ylärivi: Peter, Jani, Joni ja Ella
Keskirivi: Oscar, Elias, Samuel, Saara, Juuso, Emilia, Arvi, Juuso, Leevi, Minja ja Samu
Alarivi: Alisa, Eetu ja Leevi

E SKA R I
Futiseskari on pääasiassa tarkoitettu
3-4-vuotiaille tytöille ja pojille, mutta harjoituksissa on ollut mukana jopa 2-vuotiaita
innokkaita pikkufutareita.
Eskarissa jalkapallo on vielä toissijaista ja
enemmänkin treeneissä ollaan keskitytty leikkien kautta mm. opettelemaan ryhmässä toimimista, peruskoordinaatiota ja
kuuntelemaan ohjaajia.
Eskari harjoittelee tunnin viikossa ja mukaan mahtuu vielä uusiakin lapsia, joten
tervetuloa!!

Vetokannas
06-3215888
17

Ylärivi vasemmalta lähtien. Jussi nurmi, Juho Hakala, Jasper Nurmi, Oskari Kaukonen, Joonatan Junka, Jaakko Ojanperä, Sakariya Ali Yahye, Mika Ahlmark, Juha Junka.
Alarivi vasemmalta lähtien.Daniel Österholm, Aleksi Anttila, Anttoni Tsatsoulis, Basir Fars, Kalle Rosenqvist, Jere Ahlmark, Jesper Vainionpää. Kuvasta puuttuu Riku Kaataja ja Aleksi Niemi

P O JAT - 0 1
Tällä kaudella pelattiin talvella fut sal sarjaa ja kesällä piirisarjaa ja osallistutaan
Kokkola Cupiin, kauden kruunaa syyslomalla toteutuva viikon Espanjanleiri.

Pojat 2001 joukkue pitää futiksen pelaamisen harrastuksena eikä pelkästään tulosurheiluna, tavoitteena on että pojat pysyisivät jalkapallon parissa mahdollisemman
pitkään ja saisivat tästä hyviä eväitä elämän varrelle.

Mottona meidän joukkueella on ”jokainen
tekee parhaansa ja pelaa oman tasonsa
mukaan” se riittää meidän joukkueessa.

Joukkueen 8 kausi on menossa, ensimmäiset 2,5 vuotta mentiin 5 pojalla, sen jälkeen on tullut lisää poikia joka vuosi, tällä
hetkellä poikia on 14 ja heitä paimentaa 2
valmentajaa, joukkuejohtaja ja rahastonhoitaja.
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VA R AT T U

FC SPORT

www.fcsportjuniorit.fi

Takarivi vas, Valmentajat: Jarmo Luoma, Teemu Rinne, Jorma Ahonen. Keskirivi, vas: Forat Abdollahzadeh, Pepe Kuusisto, Joni Kirvesoja, Santeri Mäkinen, Ville Perätalo, Jimi Ranta, Oskari Nikkonen. Eturivi, vas: Aleksi Järvinen, Julius
Luoma, Jami Hietanen, Eeli Kangas, Lauri Hakomäki, Nico Barrow. Edessä maalivahti Kim Ahonen. Kuvasta puuttuu:
Eemeli Korpi, Onni Lindström, JoJo Sanna Kankaanpää

P O JAT - 0 2
useamman vuoden ajan mutta tämän kauden aikana mukaan joukkoomme on tullut
jopa kahdeksan uutta pelaajaa.

Pojat ikäluokka 2002 (12v) pelaa tällä
kaudella piirisarjaa sekä tulemme osallistumaan Wasa Fotbollcuppiin ja Kokkolan
Cuppiin. Tämä kausi tulee huipentumaan
Barcelona-matkaan syksyllä jossa osallistumme viikon jalkapalloleirille.

Joukkueemme harjoittelee kaksi kertaa
viikossa, myös talvella vaikka suurin osa
pelaajistamme harrastavat myös muita
urheilulajeja. Tämä joukkue on hyvin kehityskelpoinen ja keskenään harmoninen.
Mukaan toimintaamme otetaan uusia kivoja pelaajia.

Joukkueemme muodostuu osaavista ja
taidokkaista pelaajista ja joukkueemme
ajatuksena on pelata hyvää jalkapalloa
iloisella mielellä. Jalkapallo on kiva harrastus ja sen tarkoituksena on antaa pelaajille hyvää mieltä ja eväitä myös hyvään
elämään.
Joukossamme on tällä hetkellä 14 pelaajaa
ja kaksi valmentajaa ja yksi apuvalmentaja. Osa pojista ovat pelanneet yhdessä jo
20

Ylärivi, vas: Jeremi Junka, Oskari Rintamäki, Veeti Kallio, Valtteri Kojo, Santeri Vuorela, Aleksi Hyny, Antti Tuovinen,
Alex Lydman, Eric Barrow. Alarivi, vas: Lucas Lydman, Jonathan Marjeta, Madding, Ville Honka, Hampus Enlund, Mardoche Kabingwa. Kuvasta puuttuu: Tuomas Muhonen.
Joukkuetta valmentaa: Mikko Marjeta, Stigu Enlund. JoJo: Sanna Kankaanpää

P O JAT - 0 3
vinen ja urheilullinen, suurin osa pojista
harrastavat talvella muitakin lajeja joten
jalkapallo kulkee käänteissä mukana ympäri vuoden.

Pojat ikäluokka 2003 (11 v) pelaa tällä
kaudella piirisarjaa sekä Juniorcupenia.
Lisäksi joukkue tulee osallistumaan Wasa
Forballcupeniin ja Kokkolan Cuppeniin.
Pelejä on runsaasti tarjolla tämän kauden
aikana. Joukkueemme on tiivis ryhmä jolta
ei taitoja ja asennetta puutu. Pelaajamme
ovat taitavia ja osaavat pelata joukkueena. Tämän joukkueen ajatuksena on pelata hyvää ja reilua jalkapalloa ja pitää yhdessä hauskaa.

Joukkue on hyvin tasapainoinen ja iskukykyinen. Mukavia uusia pelaajia otetaan
mielellään mukaan toimintaamme.
Pojat 02 ja 03 harjoittelevat yhdessä ja
näillä kahdella joukkueella on yhteinen
valmentaja- ja huoltotiimi sekä joukkuejohtaja. 03 pojat ovat myös toimineet 02
poikien farmijoukkueena, tarpeen mukaan
on aina otettu 03 pelaajia turnauksia tai
pelejä pelaamaan. Joukkueet toimivat hyvin tiiviinä ryhmänä.

Joukossamme on tällä hetkellä 14 pelaajaa sekä kaksi valmentajaa. Tämän
kauden aikana joukkoomme on liittynyt
viisi uutta pelaajaa. Meidän joukkue harjoittelee kesät talvet kaksi kertaa viikossa.
myös tämä poikajoukkue on hyvin aktii21
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Joukkueet

Hallitus

Futiseskari Tytöt 2009 ja nuoremmat
Jani Kujanpää		
p. 050-3279929
jani.kujanpaa.bl@gmail.com

Urheilutoiminta :
Mika Kortesniemi
Jan Hedman
Jussi Rajala

050 334 3639
050 561 4322
045 657 6901

Rahastonhoitaja :
Johan Hansten

040 552 2527

Varainhankinta :
Vesa Talonpoika

050 326 6984

Futiskoulu Tytöt 2006-2009
Jari Okkonen		
p. 046-8780985
jari.okkonen@kolumbus.fi
Tytöt 2005
Jani Kujanpää		
p. 050-3279929
jani.kujanpaa.bl@gmail.com
Tytöt 2004 ja 2003
Tuija Kalliomaa		
p. 040-8371593
tuija.k@netikka.fi
Mari Viitanen		
p. 044-0530011
mari.viitanen@hotmail.fi
Tytöt 2002 ja 2001
Marja Salmivuori
p. 050-4676808
marja.salmivuori@pam.fi
Mika Kemppi		
p. 050-3343652
mika.p.kemppi@fi.abb.com

Markkinointi / mainonta :
Jarmo Kovanen
045 635 37 36
Varajäsenet :
Veera Sohlberg
Jani Kujanpää

045 788 01629
050 327 9929

Pojat 2003
Tytöt 2000
Sanna Kankaanpää
p. 0500-160908
Veera Sohlberg		
p. 045-78801629		
sanna.kankaanpaa@concordia.jakobstad.fi
Ville Laakkonen		
p. 040-8378225
Stigu Enlund		
p. 040-5611686
ville.laakkonen@wartsila.com
stigu21@hotmail.com
B-tytöt
Vesa Talonpoika
p. 050-3266984
vesa.talonpoika@veo.fi
Mika Kortesniemi
p. 050-3343639
mika.kortesniemi@pp.inet.fi

Pojat 2002
Sanna Kankaanpää
p. 0500-160908
sanna.kankaanpaa@concordia.jakobstad.fi
Jorma Ahonen		
p. 045-1297521
ahonen.jope@gmail.com

Naiset
Joni Heinilä		
p. 040-7758544
joni_heinila@hotmail.com

Pojat 2001
Mika Ahlmark		
p. 040-7366108
mika.ahlmark@netikka.fi

