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NAISET

24.9.2011, Huittinen
Naiset nappasivat ensimmäiset pisteensä 2-divarissa
Naiset aloittivat 2-divarin kautensa Huittisissa kohtaamalla sarjan yhden ennakkosuosikin, KaPan tapaan
sarjanousijan, Kaarinan Sheriffit. Joukkueiden aiemmista kohtaamisista on taskussa yksi tasuri ja pari
tappiota. Tiedossa oli siis kova vastus eivätkä ennakko-odotukset pettäneet.
Sheriffien syöttöpeli toimi mainiosti ja pallo siirtyi pelaajalta toiselle niin tiuhaan, että hyökkäykset pää-

tyivätkin aika kovalla teholla kapalaisten maaliverkkoihin.
KaPallakin oli hetkensä, mutta nyt ei vaan onnistuttu saamaan palloa tolppien väliin. Peli päättyi
siis melkoisen tylysti 0-10 tappioon, joten voidaan todeta valmentaja Juha Peuran sanoin, että tämä oli
hyvä oppitunti.
“Pallottoman pelaajan vartiointia pitää tehostaa ja myös pallokontrollia on harjoiteltava lisää”, Juha miettii oppitunnilta saatuja läksyjä.

Päivän toinen vastustaja olikin sitten aivan uusi tuttavuus,
turkulainen IKA. Kapalaiset lähtivät päivän aikaisemmasta tappiosta huolimatta voittomielellä keltapaitoja vastaan. Syy tähän voittoisaan mieleen löytyi yllättäen Inkan kengänpohjasta – sen tuoksu

siivitti naiset 5-1 voittoon ja ensimmäiset 2-divarin sarjapisteet oli totta. Valmentajan mukaan peli oli
tasaisen hyvä koko joukkueelta.
KaPan tehottaria olivat









Essi Kutila
Inka Kortetmäki
Saara Pirilä
Anni Nauha
Carita Rautanen
Juulia Peura
Roosa-Maria Lindström
Veera Laitonen

1+1
1+0
1+0
1+0
1+0
0+1
0+1
0+1

Ensimmäistä kauttaan naisten 2-divisioonassa pelaavien kapalaisten tavoitteena on saada joka turnauksesta 2 pistettä. Tänään se tavoite täyttyi
ja tästä on hyvä jatkaa seuraavaan koitokseen, joka on 15.10.
Turussa Leaf Areenalla.

15.10.2011, Leaf-Areena Turku
KaPan naisten viikolopun pistetäyspotti
Naiset matkasivat lauantaina 15.10 Turkuun Leaf-Areenalle. He kohtasivat kaksi aivan uutta tuttavuutta,
KaKon Säkylästä ja RunUn Turusta.
Molemmat ottelut olivat aika selkeästi kapalaisten hallintaa eikä otteluiden lopputuloksista ollut epäselvyyttä. Päivän ensimmäisessä pelissä KaPa otti kaksi pistettä KaKolta 4-1 voitollaan. Vastustajan ainoa

verkkoja heilutellut osuma oli ylivoimamaali.
Vaikka välillä oli muutamia säpinöitä omallakin maalilla, peli pelattiin kuitenkin suurimmaksi osaksi vastustajan alueella.
Toiseksi vastustajaksi asettui paikallinen RunU. Tämäkin oli selkeästi KaPan hallintaa, mutta luonteeltaan
peli oli melko toisenlainen. KaPa sai jopa kaksi rankkaria, jotka molemmat osuivat ja upposivat. Upottajina olivat rankkarikonkari Juulia sekä ensimmäistä kauttaan KaPan väreissä pelaava Essi. Kapalaiset
nappasivat siis RunUlta pisteet Kalantiin 7-2 voitolla.

KaPan naisilla on kunto kohdallaan ja jalkoja löytyy, joten
moni joukkue jää tässä kyydissä auttamatta toiseksi. Naiset ovat länsirannikon sarjassa selvästi nuorin
joukkue, sillä pelaahan samainen porukka tyttöjen 1-divisioonassakin. Nuorella, nälkäisellä joukkueella
on kova halu oppia ja kehittyä, mihin sillä onkin hyvä mahdollisuus.
Vastustajien kovetessa kyllä kehittymistä tarvitaankin. Juha listaa kolme teesiään:” Ensinnäkin pallo on
saatava useammin vastustajan tolppien väliin kuin mihin me näillä maalintekopaikoilla olemme tähän
mennessä onnistuneet. Toiseksi jokainen vastustaja kentällä on merkattava ja kolmantena haluan kentälle
puhetta lisää.”

Joukkueen rajun uudistumisen vuoksi pelipaikkoja haetaan
ja kuvioita hiotaan varmasti vielä pitkään. Viikonlopun uudet kokeilut saivatkin valmentajan tyytyväiseksi. “Julia ja Veera W. siirtyivät hyökkäyksestä puolustukseen ja onnistuivatkin molemmat erittäin hyvin
uusissa rooleissaan. Lisäksi Essin, Inkan ja Saaran ensiesiintymiset keskarin paikoilla olivat onnistuneita.” Nämä muutokset ja hiomiset vaativat melkoisesti niin valmennukselta kuin pelaajiltakin, mutta näiden kokemusten perusteella voidaan sanoa, että suunta on oikea ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Viikonlopun tehottaret olivat:
KaKo – KaPa







1-4

Juulia Peura
2+0
Essi Kutila
1+0
Jasmin Ruusola 1+0
Carita Rautanen 0+1
Saara Pirilä
0+1
Julia Hakanpää 0+1

KaPa – RunU 7-2






Sofia Leino
Juulia Peura
Essi Kutila
Jasmin Ruusola
Amanda Yläkorpi

2+0
1+2
1+1
1+0
1+0




Saara Pirilä
Veera Laitonen

1+0
0+1

5.11.2011, Leaf-Areena
Naisten kolmas turnaus 2-divarissa näki päivänvalon lauantaina 5.11. jo tutuksi käyneellä LeafAreenalla. Ennakkoasetelmat päivän otteluihin olivat, että ensimmäisestä pelistä pitäisi tulla selvähkö
voitto ja toinen mittelö olisikin tiukka taistelu, jonka lopputulos voisi olla mitä vaan.

Saimme tärkeän oppitunnin siitä, että liika tuijottaminen sarjataulukon sen hetkisiin sijoituksiin voi kostautua pelissä pahemman kerran. Taisimme lähteä koko porukan voimin takit levällään AFC Campuksen
kakkosjoukkuetta vastaan, sillä kapalaiset saivat vääntää tuskanhiki otsallaan pelin loppuvihellykseen
asti, että saatiin mukaan sentään yksi piste. Kapalaiset aloittivat maalinteon, kun ensimmäistä erää oli
käyty reilut kaksi minuuttia. Campuslaiset puolestaan tasoittivat vajaat 10 minuutin kuluttua tästä. Enempää maaleja ei ekassa erässä sitten nähtykään. Toisessa ja kolmannessa erässä pelin kuvio oli täsmälleen
sama: KaPa meni johtoon ja Campus tasoitti. Ottelu päättyi siis 3-3 tasapeliin, vaikka totuuden nimessä
on sanottava kalantilaisten ajoittain hallinneen peliä, mutta se maalinteon vaikeus oli jälleen nähtävillä.
Juhan opit olivat aika lailla unohduksissa, kun omassa päässä annettiin pallottomien pelaajien touhuta
melkoisen vapaasti. Pelin jälkeen pukuhuoneessa nähtiinkin itselleen ja omalle sähläämiselleen suivaantuneita pelaajia.
KaPan tehot jakaantuivat seuraavasti:






Olivia Välimäki
1+0
Jasmin Ruusola 1+0
Julia Hakanpää 1+0
Inka Kortetmäki
0+1
Veera Laitonen
0+1

Toiseen otteluun KaPa sai vastaansa AFC Campuksen ykkösporukan. Pukuhuoneen kiukkufiilikset olivat
vielä aistittavissa ja tällä kertaa koko porukan takit olivat tiukasti napitettu ylös asti. Heti ensimmäisen
erän alkusekunneista lähtien oli selvää, että nyt kentällä nähtiin sisuuntunut ja taisteluntahtoinen kalantilaisjoukkue. Juhan opit ja ohjeistukset olivat ilmiselvästi uponneet kuin luoti kaktukseen, sillä pallottomat
pelaajat merkattiin kiitettävästi ja hyökkäyksiin lähdettiin nopeasti, mutta järkevästi. Laukausten laatukin
parani huomattavasti. Ensimmäisessä erässä ei kumpikaan joukkue saanut maalia, joten avausosuman
merkitys kasvoi siirryttäessä toiseen erään. Kapalaiset saivatkin laukauksensa uppoamaan ensimmäisenä
heti tokan erän alkuminuuteilla ja 5 minuuttia ennen erän loppua verkko heilahti toistamiseen. Peli oli siis
vähän yllättäen 2-0 KaPalle siirryttäessä päätöserään. Kolmannessa erässä Campus sai rankkarin, jota se
ei onnistunut kuitenkaan upottamaan kapavahdin taakse. Vastustaja sai kuitenkin kavennettua pelin 2-1,
mutta reilut 20 sekunnin kuluttua tästä KaPa niittasi ottelun loppulukemiksi 3-1 ja kaikkien suureksi riemuksi ja melkoiseksi yllätykseksi pisteet lähtivät Kalantiin.

Valmentaja antoi tunnustusta koko joukkueelle toisesta pelistä:”Tämä oli tämän porukan parasta joukkuepeliä ikinä. Naiset yllättivät minut täysin upealla yhteispelillään. Varsinkin vai olisikohan juuri sen
takia, kun alla oli sellainen ottelu kuin oli Campuksen kakkosjoukkuetta vastaan… ”
Toisen ottelun tehot






Sofia Leino
Veera Laitonen
Veera Wilenius
Saara Pirilä
Essi Kutila

2+0
1+0
0+1
0+1
0+1

Ja Ruskalta hienot pelit veräjänvartijana

19.11.2011, Säkylähalli
Lehmusvaaran Olli kokosi porukkamme lauantaiaamuna ja suuntasi bussinsa keulan kohti Säkylää, jossa
määränpäänämme oli Säkylähalli. Puitteet olivat varsin hienot, mutta kenttä vaan oli turkasen pieni. Tässä
neljännessä 2-divarin turnauksessa naisemme kohtasivat Mynämäen Wirmon ja BK NGD:n Maarianhaminasta.

Ensimmäisestä pelistä voisi sanoa lyhyesti, että nyt ei vaan
oikein mikään sujunut. Valon pilkahduksena oli kuitenkin Lotan puolustuspelaaminen. Se oli sellaista
kuin pitikin eli hän rauhoitti peliä, katsoi ensin ja syötti vasta sitten. Wirmottaret veivät siis täyden pistepotin 1-3 voitollaan.
Juulia teki kapalaisten viikonlopun ainoan osuman.
Toisen pelin vastustaja oli kalantilaisille entuudestaan tuttu ja kovaksi koettu. KaPa sai peliin shokkialun,
kun ahvenanmaalaiset takoivat pallon kaksi kertaa meidän verkkoomme, vaikka peliä oli pelattu vasta alle
minuutti. Ensimmäinen erä oli kaiken kaikkiaan melkoista sähellystä, mutta seuraavissa erissä myös kapalaiset saivat jutun juonesta kiinni. KaPa sai luotua hyvinkin painetta vastustajan alueelle, mutta maalit
loistivat poissaolollaan. Pisteet lastattiin 0-4 tuloksella Maarianhaminaan matkaavaan laivaan ja ensimmäistä kertaa KaPan naisten tavoite ”2 pistettä per turnaus” jäi saavuttamatta.

Päätavoite tällä kaudella on kuitenkin säilyttää paikka 2divarissa. Samaiset naiset pelaavat myös tyttöjen 1-divaria ja nämä naisten pelit ovatkin siihen hyvää harjoitusta. Juha summaa viikonloppua näin: “Meillä on vielä paljon opeteltavaa ja pelipaikkoihin onkin
tulossa muutoksia. Tämä on tällaista hakemista ja harjoittelemista. Ja nyt ainakin jokaisella on varmasti
jalat tukevasti maassa seuraaviin peleihin lähdettäessä.”

Niinpä – jalat maassa, mutta voitontahto korkealla ja eiku kärsä kohti uusia koitoksia…

10.12.2011, Leaf-Areena
Täydet pisteet Turusta
Joulukuisen lauantain aamuhämärissä naiset matkasivat taas Leafille vuoden viimeisiin sarjapeleihin.
Vaikka päivän vastustajat olivatkin uusia tuttavuuksia, tiedettiin molemmista joukkueista löytyvän taitavia pelaajia. Edessä oli siis kuusi tiukkaa 15 minuutin erää ja jaossa jälleen tärkeitä sarjapisteitä.

Ensimmäiseksi kapanaisten kanssa kentälle asteli Huittisista asti saapunut SBS
Rupu. Peli oli ensi hetkistä lähtien vauhdikasta ja kovaa, mutta varsin siistiä. Molemmilla joukkueilla oli
maalipaikkoja, mutta KaPa hyödynsi ne paremmin. KaPan eka maali syntyi ajassa 2.28 tappavan tehokkaan kaksikon toimesta: Carita antoi Sofialle syötön ja peli oli 1-0. Toisen maalin rupulaisten verkkoon
napautti puolestaan Carita ja syöttäjänä toimi nyt Sofia. Oma maali saatiin pidettyä puhtoisena, joten tokaan erään lähdettiin mukavasti 2-0 johdossa.
Pelin vauhti jatkui nopeatempoisena ja tilanteita riitti molemmissa päissä. Toisen erän maalinteon aloitti
KaPa, kun Sofia löysi tällä kertaa Juulian, jonka tarkka veto siirsi kapanaiset jo 3-0 johtoon ajassa 15.43.
Rupun naiset kuitenkin jatkoivat taistelua ja saivatkin kavennettua pelin 3-1. Näissä lukemissa jatkettiinkin sitten päätöserään.

Kolmatta erää oli kulunut reilut kolme minuuttia, kun Sofia oli taas vauhdissa.
Hän sai Saaralta namusyötön ja niinpä rupuvahti sai kaivella pallon verkosta selkänsä takaa. Tulostaululle
merkittiin lukemiksi 4-1. Runsaan 11 minuutin kuluttua tästä huittislaiset kavensivat pelin vielä 4-2 ja
ottivatpa viimehetkillä maalivahdinkin pois lisäkavennusta yrittäessään. Kylmää suihkua rupuniskaan kaatoivat kuitenkin vain muutama sekunti ennen loppuvihellystä Sofia-Carita -kaksikkomme, joka
kaunisteli päätöslukemiksi 5-2. Näin napattiin kaksi tärkeää pojoa omaan sarakkeeseen pistetaulukossa.
Päivän toinen ja vuoden viimeinen vastustaja oli sen hetkinen sarjakakkonen, salolainen HuKu. Pelistä
tiedettiin tulevan kova, joten kapanaisten asennekin oli sen mukainen heti alusta lähtien. Vaikka vastapelurit olivatkin vahvoja ja pelasivat kovaa, KaPa löysi vastalääkkeet heidän vahvuuksiinsa. Kapalaiset pitivät taitavat HuKu-hyökkääjät erittäin hyvin kiinni eikä vastustajan “kultakypärälle”, vai sanotaanko säbässä “kultamailalle”, jätetty lainkaan tilaa kasvattaa pistesaalistaan. Aloituserä jäikin maalittomaksi, joten ekan maalin merkitys korostui toiseen erään lähdettäessä.

Toisessa erässä KaPa pelasi ylivoimalla, kun Inka syötti reikäpallon Essille. Essi
nousi loistavasti läpi koko kentän ja latasi pallon tarkasti HuKun verkkoon ajassa 20.28. Kapalaisilla oli
vielä muutamia hyviä maalipaikkoja ja mainioita pelastuksia omassa päässä, mutta enempää maaleja ei
toisessa erässä sitten nähtykään.
Kolmanteen erään lähdettiin edelleen tarkalla pelillä. KaPan nuorten ja hyväkuntoisten pelaajien vauhti
alkoi olla ilmeisesti liikaa salolaisille. Pelikello pysäytettiin ajassa 31.08, kun Essi jälleen hienon nousun-

sa jälkeen löysi maalilta Veeran (L.), joka ei erehtynyt, vaan kapanaiset saivat juhlia toista maaliaan. Vielä 4 sekuntia ennen erän ja ottelun loppua koko pelin pirteästi pelannut Veera sai Olivialta syötön ja niittasi pallon toistamiseen salolaisvahdin taakse. Peli päättyi 3-0 kalantilaisille ja makoisat sarjapisteet saatiin kotiin viemisiksi.
Juha olikin tyytyväinen valmennettaviinsa: “Pelikurimme pysyi hienosti molemmissa peleissä kaikki 3
erää. Pallottomat pelaajatkin pidettiin hyvin kiinni. Vaikka tänään erityisesti liekeissä olivatkin Sofia,
Carita, Essi ja Veera L., koko joukkue pelasi vahvasti ja kurinalaisesti. Tosin omasta päästä nouseminen
tuotti ajoittain hankaluuksia, mihin haetaan lääkkeitä taas tulevissa treeneissä.”
Viikonlopun tehot:









Sofia
Carita
Veera L.
Essi
Juulia
Inka
Olivia
Saara

3+2
1+2
2+0
1+1
1+0
0+1
0+1
0+1

Kun kinkkuja vielä sulatellaan ja kuuset on viskattu mäkeen, naiset jatkavat pelejään 15.1. Salossa.

18.2.2012, Baltic-halli Maarianhamina
KAPAN NAISET MAARIANHAMINASSA

Naisten 2-divarin toiseksi viimeinen turnaus pelattiin Maarianhaminan Baltic-hallissa juuri hiihtoloman kynnyksellä. Tunnelma oli kuin ulkomaille lähdettäessä –
laivamatka edessä ja määränpäässä puhutaan ruåtsia. Aikainen herätys ja laivan hälinässä vietetyt tunnit
tekivät olon hitusen uupuneeksi, mutta parin kilometrin reippailu raikkaassa talvisäässä pelipaikalle mentäessä karisti suurimman väsymyksen. Toki paluumatkalla jotkut hyppäsivät taksiin: Andy ja muutama
muu
Hallilla alkoi heti tiukka keskittyminen ensimmäiseen peliin. Vastustajana oli viimekertaisesta keskinäisestä mittelöstä pidemmän korren vienyt paikallisjoukkue BK NGD. Peli alkoi vauhdikkaasti ja KaPan
ensimmäinen maali syntyi jo reilun minuutin jälkeen. Juulia syötti pallon Roosalle (se toinen niistä Lai-

tosista), joka näpäytti sen verkon perukoille. Muita tilastoihin merkittäviä tapahtumia ei ensimmäisessä
erässä enää tullut, joten toiseen erään lähdettiin kutkutkutkuttavasta 1-0 johtoasemasta.
Toisessa erässä pääsivät myös vastustajat paremmin peliin mukaan. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti
hengästymiseen asti. Vastapuolen taklaukset eivät aina olleet ihan sääntökirjan mukaisia ja tuomareiden
pillitkin olivat ajoittain täynnä pullamössöä. Onneksemme kukaan ei kuitenkaan loukannut itseään. Ahvenanmaalaiset saivat ensimmäisen osumansa toisen erän loppupuolella ja se olikin erän ainoa maali.
Tauolle siirryttiin vielä kutkutkutkuttavammassa 1-1 tasatilanteessa.
Kolmannen erän alkuminuuteilla pääsi vastustaja jälleen häärimään KaPan maalilla, jonka seurauksena
emäntäjoukkue siirtyi ensimmäisen kerran johtoon kapavahti Ruskan monista hienoista torjunnoista huolimatta. Kapanaiset jatkoivat kuitenkin sitkeää taisteluaan ja tulosta alkoi syntyä. Pelikello pysäytettiin
(toki se pysähteli välillä ihan muutenkin vaan…) ajassa 35.10, koska Carita vippasi reikäpallon maaliin
Sofian syötöstä. Näin oltiin jälleen tasalukemissa. Kului vaivaiset 25 sekuntia ja vastustajan vahti löysi
pallon jälleen maalinsa verkosta. Tällä kertaa asialla olivat Anni syöttäjänä ja Olivia viimeistelijänä. Ottelu päättyi näihin 3-2 lukemiin maarianhaminalaisten kovasta kuuden pelaajan loppupyörityksestä huolimatta.

Toisessa pelissä oli selvästi paikalliskamppailun tunnelmaa, kun KaPa sai vastaansa Mynämäen Wirmon. Viimeksi kohdattaessa Wirmo oli vienyt pisteet Mynäjoen varteen, joten KaPalla oli revanssin paikka. Täytyy kyllä sanoa, että tänään wirmottaret saivat vastaansa sellaisella peliasenteella varustetun joukkueen, ettei heillä ollut pelin lopputulokseen kovinkaan
paljon sanottavaa. KaPan ensimmäinen maali oli Juulian taidonnäyte – vastustajan pakit kaffelle ja pallo
maaliin. Muuta järisyttävää ensimmäisessä erässä ei enää nähty, joten tauolle mentiin 1-0 tilanteessa.
Kapalaiset heiluttivat toisen erän tahtipuikkoa – tempona oli Allegro ja ajoittain voisi sanoa jopa Allegro
vivace. Pallo liikkui, pelaajat liikkuivat ja näin vastustajalta otettiin tehokkaasti tila pois. Toinen erä ei
ollut vanhentunut vielä minuuttiakaan, kun wirmo-verkko heilui. Nyt puolestaan Laitosista Veera keitti
kahvit ja tarjosi taululle lukemat 2-0. Erän puolessa välissä Carita näki hyvin nousseen Essin ja lähetti
pallon hänelle. Essi kiitti ja kuittasi ja peli oli 3-0 kapanaisille.
Kolmannessa erässä KaPa joutui nitistämään muutaman jäähyn, joten pelin eheys kärsi hieman. Wirmolaiset saivatkin kuparisensa rikki yhden kapajäähyn aikana, mutta KaPa sai vielä neljännen maalin aivan
erän lopussa wirmottarien toimesta.
Hieno viikonloppu kaiken kaikkiaan. Meillä oli mukana, pelasi ja onnistui 15 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Lisäksi olen yllättyneen iloinen, että lukiota käyvät pelaajamme jättivät vanhojentanssijuhlat osin

kesken ja tulivat pelireissulle mukaan.

Olemme nyt saavuttaneet yhden etapin säbäpolullamme – KaPan naiset ovat Vakka-Suomen tämän hetkinen ykkösnaisjoukkue, valmentaja Juha kertoo tyytyväisenä pelien jälkeen.
Reissu oli kaikin puolin muutenkin onnistunut ja ikimuistettava. Ensin Juhaa ei meinattu huolia laivaan
lippusekaannuksen vuoksi, mutta säälivät sentään ja päästivät mukaamme. Maarianhaminalaiseen Adlon
Pizzeriaan etukäteen varatut paikat ja tilatut pizzat olivat jääneet vain lupauksiksi. Hatunnoston arvoinen
suoritus Adlonin pizzanpaistajilta, sillä syömisemme eivät kuitenkaan myöhästyneet alunperin sovitusta!
Mutta täytyy kyllä todeta, että oli se jonkun pizza suolainen, eller hur Hawaiiiiii

“Kaikki laivaan” -laulu meinasi hyytyä, kun värjöttelimme tunnin verran terminaalitunnelissa odottaen,
että laiva kiinnittyisi laituriin. Piiiitkän ja viiiileän odottelun jälkeen (toki jollain meinasi keittää) pääsimme sentään autorampin kautta laivalle.
Merimatka itsessään oli jo kokemisen arvoinen… pystyssä pysyi vain seinistä tukea ottaen eikä suinkaan
kyse ollut perinteisestä itse hankitusta ruotsinlaivasyndroomasta vaan ihka oikeasta kunnon myrskystä.
Lattia hävisi välillä alta ja ryske ja pauke oli melkoinen. Jotkut eivät olleet merenkäynnistä moksiskaan,
toiset se pisti meditoimaan

Päivä valkeni ja ranta läheni, vihdoinkin. Olli odotti bussillaan meitä Helsingin satamassa ja pääsimme
onnellisesti kotimatkalle. Saimme kyytiläisiksi Wirmon porukan, jonka matkasuunnitelmat myrsky pisti
uusiksi.
Kiitos koko seurueelle – niin pelaajille, valmentajalle kuin kannustajillekin! Teidän kanssanne on mukava
taittaa yhteistä matkaa eli tukka takana ja elämä edessä ja nokka kohti seuraavia tuulia

25.02.2012, Hani-Halli
KaPan naisten kausi päätökseen Mynämäellä
KaPan naisten 2-divisioonan kauden viimeinen turnaus pelattiin lauantaina 25.2. Mynämäen HaniHallissa. Näihin peleihin kapanaiset saivat vastustajikseen Rupun sekä HuKun. Päätösturnauksessa ratkaistiin, mikä joukkuen lähtee Sheriffien kera karsimaan pääsystä naisten 1-divariin. Ennen viimeisiä
pelejä tästä paikasta kisasivat käytännössä kolme joukkuetta – KaPa, HuKu ja BK NGD. Kapalaiset ja
Salo olivat tasapisteissä ja maarianhaminalaiset hengittivät niskaan vain yhden pisteen päässä. KaPa tar-

vitsi molemmista peleistään voitot, jotta jatkopaikka karsintoihin olisi ollut taskussa. Tiedossa oli siis
tasaiset pelit, sillä päivän molemmista vastustajista löytyy taitavia ratkaisijoita.
Vaikka KaPa olikin jo saavuttanut reilusti kauden tavoitteensa eli 2-divarissa säilymisen, lähti se luonteensa mukaisesti voitontahtoisena taistelemaan tuosta jatkopaikasta. Karsintoihin pääsy olisi kylläkin
tiennyt melkoisia järjestelyitä, sillä naisten karsintapelit olisivat menneet tyttöjen pelien kanssa päällekkäin sekä mahdollisen kotiturnauksen järjestäminen viikon varoitusajalla olisi vaatinut

aika monta akrakadabraa.
Päivän ensimmäisessä pelissä Rupua vastaan KaPa vei kaksi erää nimiinsä maalein 3-2 ja 1-0. Kolmas erä
meni puolestaan Rupulle 2-1. Pelin hallinta oli pääosin kapanaisilla, mutta pari taitavaa rupuhyökkääjää
sai painetta kapamaalille, minkä vuoksi ottelusta tuli varsin tasainen. Vaikka KaPan peli ei oikein kulkenut totuttuun ärhäkkään tapaansa, vaan se oli aika tahmeata alusta loppuun, ottivat naisemme kuitenkin
ansaitun 5-4 voiton.
Pelin valopilkkuna tai pikemminkin leimahduksena saimme nähdä Caritan hattutempun,

kun hän takoi pallon kolme kertaa rupuvahdin taakse.
Muista maaleista vastuun kantoivat Juulia ja Saara. Syöttöpisteitä napsivat Juulia, Sofia, Essi ja Olivia.
Toiseen peliin KaPa sai vastaansa HuKun. Tämä oli molemmille joukkueille ratkaiseva paikka – voitolla
varmaan jatkoon. HuKu näytti maalintekotaitonsa siirtyessään rankkarilla 1-0 johtoon, mikä jäikin ensimmäisen erän tulokseksi. Toinen erä oli KaPalle vaikea, sillä se sai yhden osuman HuKun kolmea osumaa vastaan. Viimeisessä erässä kapanaiset saivat paremmin pelin juonesta kiinni ja kuroivatkin hukujohdon maalia vaille umpeen. Aika ei vaan nyt ollut KaPan puolella ja niinpä loppusummerin pärähtäessä
tulostaululle jäivät lukemat 4-3 HuKun hyväksi. Kapamaalit olivat Juulian, Caritan ja Olivian käsialaa.
Syöttöjä näihin antoivat Lotta, Emilia ja Juulia.
Tänään salolaisten peliälyllinen kokemus ajoi meidän junnuista koostuvan naisjoukkueemme ohi. Kyllähän tappio tietenkin hieman kirvelee, mutta kauden tavoite saavutettiin kirkkaasti ja tämän joukkueen
päätavoitteet ovat kuitenkin B-tytöissä. Ja toisaalta olo on helpottunut, että naisten kausi on mallikkaasti
pulkassa ja voimme nyt keskittyä täysin tyttöjen SM-karsintoihin, Juha summaa päivän ja kauden päätteeksi.
Onnittelemme Sheriffejä ja HuKua pääsystä 1-divarin karsintoihin ja toivotamme heille menestystä siellä!
Päivän pistesaaliin jako:









Carita
Juulia
Olivia
Saara
Lotta
Emilia
Sofia
Essi

4+0
2+3
1+1
1+0
0+1
0+1
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