
Kauden päättäjäiset 2016 

 

Lentopallon Power Cup -info ja kauden päättäjäiset pidettiin Kallioniemen lavan terassilla torstaina 2.6.2016. 
Mukana oli pelaajien lisäksi huoltajia ja sisaria. 

Kausi 2015 - 2016 oli lentopallojaoston uusiutumisen aikaa. Vaihdettiin vetovastuutaja vuoden vaihteessa ja 
näin ollen saatiin Juha Karjalainen vapautettua kokonaan poikien valmennukseen. Tästä olikin tuloksena 
SM-sarjan  4. sija C-pojille. Samalla syksyllä käynnistyi palloilua erilaisina kokoonpanoina. Nuorimmat 
"pallokoululaiset" olivat melkein kolme vuotiaita. Ryhmien harjoitteluajat on porrastettu ikäryhmien 
jaksamisen mukaan kerta viikkoon. E- ja F-juniorit sitten harjoittelivatkin jo kaksi kertaa viikossa ja 
osallistuttiin myös aktiivisesti lähialueilla tapahtuneisiin Lentopalloliiton alaisiin tapahtumapäiviin. 

Kauden aikana valtakunnallisessa sarjassa olivat C-pojat. Aluesarjoissa C-pojat aluemestaruus, D-tytöt 13. 
ja E-tytöille tiikeirsarjan 10. 

Nuoremmista eli 3-6 -vuotiaista palkittiin kaikki pelaajat, sillä valmentajille oli sula mahdottomuus löytää vain 
yhtä palkittavaa näistä innokkaista lentopalloilijoiden aluista. 

C-pojat: Lasse Taumala 

Lasse on kasvanut kauden aikana joukkueen johtohahmoksi. On osoittanut sitkeää tahdonvoimaa voittaa 
kaikki ottelut, vaikka ei näin ole aina onnistuttu. Samoin hän on omaksunut kauden aikana hurjasti 
pelitaidoissa sekä fysiikassa. Siitä yhtenä osoituksena on kutsut maajoukkuekatsastuksiin.  

C-tytöt: Emilia Rahkonen 

Emilia on kauden tsemppipelaaja. Hänellä on erittäin positiivinen asenne lajiharjoittelua ja koko joukkuetta 
kohtaan. Todellinen joukkuepelaaja. 

E-tytöt: Oona Jalkanen 

E- ja F-junnut harjoittelivat koko kauden yhdessä, sillä E-junnuja on ollut vain muutama, kun taas 2. luokkalaisia F-
junnuja on ollut kymmenkunta. E-tyttöjen sarjapeleissä pelasi enemmän 2. luokkalaisia kuin varsinaisia E-tyttöjä, 
joten valitsimme E-ikäisten palkittavan tästä joukosta. Kevään mittaan joukkue alkoi kannustaa toisiaan pelien 
aikana kiitettävästi ja Oona oli yksi kovimmista kannustajista. Hän on aina iloinen ja innokas tekemään asioita, 
ahkera harjoittelemaan ja saa usein hymyn huuleen koko joukkueelle. 
  

F‐junnut:	Noora	Laitinen 
Noora on tunnollinen harjoittelija, mistä osoituksena kauden aikana todella paljon kehittyneet taidot ja erityisesti 
sormilyönti, joka on jo yhden kauden harjoittelun jälkeen hienoa katseltavaa. Noora on rauhallinen ja aina iloinen 
tyttö, joka tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Esimerkillinen joukkuepelaaja. 
  

Automaalaamo S. Nystömin erikoispalkinto: Aksels Elina 

Elina on osoittanut kauden ja kesän aikana sitkeää ja omaehtoistakin kunnon ylläpitoa ja kohottamista. Aktiivisin 
harjoittelija C-tytöissä. 

 


