Janita Sihvonen, Katri Ruuska, Johanna Niemi, Kaisa-Lotta Torninoja, Laura Hanninen, Anni
Romo, Kiira Tikka, Topi Kapiainen, Mikael Korhola ja edessä Mirella Kivimaa.

Lentopallokauden päätöstilaisuus Kallioniemessä 1.6.2009
B-pojat Mikael Korhola
·
Mikael on kehittynyt monipuoliseksi ja taitavaksi pelaajaksi harjoittelemalla tunnollisesti B-poikien sekä
Kouvolan urheiluakatemian harjoituksissa.
·
B-poikien joukkueessa Mikaelilla oli suuri vastuu aloitusten vastaanottajana sekä hyökkäysten päättäjänä.
·
B-poikien SM-turnauksessa Mikael valittiin turnauksen All Star’s” seitsikkoon.
·
Mikaelilla oli tärkeä rooli Etelän B-poikien aluejoukkueessa, joka voitti Suomen mestaruuden.
·
Kauden aikana Mikael pelasi useita pelejä Kolen miesten joukkueessa 2-sarjassa.
·
Ennen kauden alkua Mikael voitti omassa ikäluokassaan Beach-volleyn Suomen mestaruuden.
C-pojat Topi Kapiainen
·
Topi on todella ahkera harjoittelija, enkä muista koska Topi olisi jäänyt harjoituksista pois. Siitä on tosi kauan
ja sekin taisi olla sairastuminen.
·
Periksiantamaton taistelija, joskus äkääntyy omille epäonnistumisille ja pallo saattaa lähteä maata kiertävälle
radalle, mutta sieltä sitä vaan taas noustaan ja on huomioitavaa, että Topi on vasta -96 syntynyt eli vuotta
muita nuorempi. Kuluneella kaudella toisia jopa kaksi vuotta nuorempi ja loppukaudesta lunasti pääpassarin
paikan.
·
Poweriin vastuuta on lyöty Topin harteille ja uskon että Topi vie kunnialla homman läpi.
·
Erityismainintana kimmoisuus sekä notkeus eikä kuntopiirissä kauaa nokka tohise :-)
·
En miettinyt hetkeäkään kenelle ansioitumispalkinto ojennettaisiin, kun sitä kysyttiin. HYVÄ TOPI !!!
Naiset Kiira Tikka
·
Monipuolisesti kehittynyt pelaaja kauden aikana.
·
Tunnollinen harjoittelija.
A-tytöt Anni Romo
·
Monipuolisesti kehittynyt pelaaja.
·
Tunnollinen harjoittelija.
A-tytöt Laura Hanninen
·
Laura on iloinen joukkueen KAPTEENI (B-tytöt, A-tytöt) kannustava ja kova yrittämään kentän joka sektorilla.
B-tytöt Kaisa-Lotta Torninoja
·
Kaisa on aloittanut F-juniorina ja käynyt tinkimättömästi harjoituksissa. Harjoittelun kautta hänelle on
löytynyt passarin rooli, jota hän on kantanut urheasti ja menestyksellä.
C-tytöt Johanna Niemi

·
·
·
·

Omaa hyvän asenteen niin harjoituksissa kuin muissa tilaisuuksissa, missä edustaa seuraansa
Kehittänyt itseään jatkuvasti ja on omaksunut urheilullisen elämäntavan
Edustanut Varalassa seuraansa passarikoulussa ja kehittynyt fyysisesti ja teknisesti urheilijana ja
lentopalloilijana
Yksilöt tekevät hyvän joukkueen ja Johanna on esimerkkinä muillekin joukkueen pelaajille

Valmentaja kiittää myös muita tyttöjä kaudesta. Tytöt suoriutuivat kaudesta mallikkaasti
KorPo-1 joukkue Janita Sihvonen.
·
Janita pelasi D-ikäisten lisäksi jo C-ikäisten joukkueessa päättyneellä kaudella ja pääsi kokeilemaan isolla
kentällä pelaamista. Pääpaino oli D-ikäisten joukkueessa.
·
Janita on tasainen pelaaja kaikilla lentopalloilijan osa-alueilla.
·
Kantoi suuren vastuun 1-joukkueen menestyksestä. Tietenkin pitää muistaa, ettei lentopallossa kukaan yksin
mitään voita eikä häviä.
·
Janita on hieno esimerkki hyvästä joukkuepelaajasta. J
·
Janitalla on tulevaisuus avoinna lentopalloilijana, jos harjoittelu intoa riittää ja kehitys säilyy samanlaisena.
KorPo-2 joukkueKatri Ruuska.
·
Katri pääsi jo syksyllä edustamaan Etelä-Suomen alueen 2-joukkueen mukana alueiden SM-kisoihin
Rovaniemelle. Katri pelasi myös päättyneen kauden D- ja C-ikäisissä. Pääpaino oli D-ikäisten joukkueessa.
·
Katrin vahvuudet on ulottuvana pelaajana tietenkin verkkopeli. Verkkopelissä kantaakin 2-joukkueessa
suurimman vastuun torjunnoillaan ja iskulyönneillään.
·
Joukkuepelaajana Katri on myös kehittynyt siinä suhteessa, kun ikää on tullut lisää. Pelikäsityskin on
selkeytynyt siinä suhteessa, että lentopallossa ei pelkällä verkkopelillä pärjää. Koko joukkueessa tarvitaan
osaamista esimerkiksi takakentällä pelaamisessa ja passaamisessa.
·
Katrissa on pelaajan ainesta pitkällekin, jos kiinnostus harjoitteluun maistuu ja kehitystä tulee tulevina
vuosina.
Kaikkille 1- ja 2-joukkueen pelaajille:
·
Nyt joukkueista palkittiin Janita ja Katri, mutta kaikki muutkin pelaajat voivat olla ylpeitä omasta kehityksestä
ja pelaamisesta. Me kaikki joukkueiden pelaajat ja valmentajat saavutimme parhaan mahdollisen saavutuksen
D-tyttöjen aluemestaruussarjassa KULTAA ja HOPEAA.
·
Valmentajilta kiitos myös pelaajien vanhemmille hyvästä kauden yhteistyöstä
·
Power Cup:n lähdetään nauttimaan ja pelaamaan viimeiset D-ikäisten pelit päätökseen.
·
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!!t. valmentajat Artsi ja Marja
Pallokoulu Mirella Kivimaa
·
Sitkeä ja tunnollinen harjoittelija
·
Aina valmiina yrittämään uutta
·
Reilu kaveri
**********************************************

Joukkueiden kuulumiset kaudella
Naisten joukkue sijoittui sarjassaan sijalle 11. Kaudella saatiin hurjasti pelikokemusta ja koettiin myös harmittavia
takaiskuja. Yksi ottelu voitettiin ja muutamasta kaksi erää, mutta harmittavasti ei kuitenkaan ylletty viimeisen erän
voittoon. Seuraavaan kauteen lähdetään uusin eväin.
A-tytöt pelasivat melkein samalla joukkueella kun naisten sarjaakin. SM-sarjassa sijoitus omassa lohkossa viides, joten
välieriin ei ylletty. Tästä on suunta vain ylöspäin.
B-tytöt pelasivat niin A-tyttöjen sarjassa kuin omassakin sarjassa. Kausi alkoi vaihtelevasti. Etelä-Suomen
aluemestaruussarjassa sijoitus oli kolmas eli pronssia. SM-sarjassa mentiin välieriin niin B- kuin A-tytöissäkin. Oman
sarjan välierässä sitten podettiin muutaman pelaajan puolikuntoisuutta ja Simolan Sannin valitettavaa loukkaantumista.
Pelillisesti ei ylletty omalle tasolle ja näin ollen jäätiin SM-lopputurnauksesta ulos.
A-tyttöjen välierään lähdettiin edelleenkin puolikuntoisen joukkueen kanssa. Lopputuloksena lohkon kolmas sija ja näin
ollen kesäloma alkoi. Tästä on kuitenkin helppo jatkaa ensi vuonna, sillä suurin osa joukkueesta on silloinkin vielä Bikäisiä. Nyt tuli lähinnä mitattua joukkueen taso ja harjoittelun tulos.
Rihun Sanni edusti U16 maajoukkueryhmässä ja kuuluu valmennusrinkiin. Samoin hän oli ottamassa kultaa Etelän Cikäisten ykkösjoukkueessa ja kuuluu maajoukkuerippikoululaisiin.
Laura Hanninen, Janni Helenius ja Sanna Simola kuuluivat Etelä-Suomen aluejoukkue kakkoseen. Heidän sijoitus
aluejoukkueiden SM-turnauksessa oli yhdeksäs.
C-tytöt pelasivat ensimmäistä kauttaan isolla kentällä ja niukasti jäätiin Etelä-Suomen sarjassa sijalle 9 eli ensimmäinen
joukkue, mikä jäi SM-sarjasta ulos. No Super-sarjassa ei sitten kauden aikana löytynyt vastusta eli siitä otettiin kultaa.
Valtakunnallisen Super-sarjan finaalin sijoitus oli 6. Ensi kaudella jatketaan ja kokeillaan myös B-tyttöjen sarjaa.
D-tytöt ottivat Etelä-Suomen aluemestaruussarjassa kultaa j a hopeaa. Kultaa vei Ponnen 2-joukkue ja keskinäiset
ottelut olivat 1-joukkueen ainoat hävityt ottelut. Tästä on hyvä pohja lähteä sarjaan yhtenä joukkueena. Tytöt ovat
aktiivisesti olleet mukana myös aluejoukkueleirityksessä.
Ruuskan Katri pelasi lisäksi Etelän aluejoukkue 2 C-tyttöjen sarjassa.
Pallokoulu harjoitteli Napalla kerran viikossa Annen ohjauksessa. Alkeita opeteltiin ja joukkue oli ikähaarukalla koko alaaste. Ensi kaudella jatketaan.

Pallokerho oli koko vuoden ajan Elimäen kirkonkylällä niin, että joka neljäs viikko oli lentopallon alkeita. Muut lajit olivat
jalkapallo, pesäpallo ja salibandy. Täällä kävi 1-3 luokkalaisten ja 4-6 luokkalaisten ryhmässä 6-16 nuorta. Nämä olivat
tasaisesti poikia ja tyttöjä. Jatko on vaakalaudalla ohjaaja pulan johdosta.
B-pojat kärsivät heti alkuun loukkaantumisista eli Joona Liikkanen oli kauden alusta lähtien sairaslistalla ehtien vuoden
alusta kokeilla yhden turnauksen, ennen kuin loukkaantui uudestaan. Samoin C-pojista mukana oleva Ruuskan Mikko
joutui olemaan melkein koko kauden pelaamatta. Muutoin joukkue lähti vahvasti mukaan B-poikien uusittuun SM-sarjan
poolijärjestelmään. Pooleissa seikkailtiin edestakaisin ja tässä nyt huomattiin, että yksi heikosti pelattu turnaus ei pilaa
mahdollisuuksia lopullisesti. Nimittäin Pieksämäellä joukkue joutui antamaan luovutusvoiton, kun ei ollut tarpeeksi
pelaajia yhden pelaajan loukkaannuttua. SM-sarjassa lopullinen sijoitus oli tällä kertaa kahdeksas. Yhteensattumien
vuoksi jäi Etelä-Suomen aluemestaruusfinaali tällä kaudella pelaamatta kokonaan. Mikael Korhola valittiin myös
turnauksen All Stars-tähdistöön.
Aluejoukkueiden SM-sarjassa Etelä-Suomen ykkönen voitti kultaa ja kakkonen oli kahdeksas. Ponnen pelaajia oli
ykkösjoukkueessa Tuomas Karjalainen, Mikael Korhola, Tatu Härkönen. Kakkosessa oli Samu Mänttäri, Mikko Ruuska ja
Ari Riihiluoma. Tuomas valittiin myös turnauksen All Stars-tähdistöön.
Kuluneella kaudella Tuomas on kuulunut poikien U18-joukkueeseen ja Tatu Härkönen niin ikään U16 joukkueeseen.
Kumpikin on edustanut kauden aikana myös kansainvälisissä peleissä.
Kouvolan Urheiluakatemian opiskelijoita ovat olleet Ari Riihiluoma, Mikael Korhola. Tatu Härkönen ja Samu Mänttäri ovat
olleet mukana aina kun ovat yläasteelta luvan saaneet. Tuomas Karjalainen taasen on Kuortaneen urheilulukion
oppilaana.
C-pojat lähtivät Etelä-Suomen aluemestaruussarjaan vahvasti. Joukkueeseen tuli täydennystä Kolen kanssa tehdyllä
yhteistyöllä. Näin ollen, kun mukana olivat jo viime vuonna C-pojissa pelanneet Ruuskan Mikko ja Ikävalkon Juuso, niin
joukkue hoiti itsensä mukaan SM-sarjaan. Aluemestaruussarjassa jäätiin juuri mitaleitta eli sijoitus oli neljäs. SM-sarjassa
jäi myös välieräpaikka saavuttamatta. Tähän oli tietty osa syynä Mikon ja muutaman muun pojan pitkät pelikiellot
terveydellisistä syistä. Osa pojista oli kuitenkin vielä D-ikäisiä.
Nuori Suomi valmennettaviin kuuluu Ruuskan Mikko ja hän on myös valittu maajoukkuerippikouluun.
Etelä-Suomen 1-joukkueeseen kuuluivat kaudella Mikko Ruuska ja Juuso Ikävalko. 2-joukkueessa pelasi Alexander
Madsen. Osa pojista oli mukana D-ikäisten alueleirityksessä.

