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Sählyn SM-kisat 2011

KaPa osallistui kahdella joukkueella sählyn SMkisoihin Helsingissä 11.6.2011.
Viime vuoden tapaan C-tyttöjen joukkue nappasi itselleen jälleen kirkkaimman palkinnon. Kultamitalit
saivat pujottaa kaulaansa Julia Hakanpää, Roosa Laitonen, Juulia Peura, Carita Rautanen sekä Olivia Välimäki.
Naisten joukkuueessa pelasivat Emilia Hakanpää, Irene Koistinen, Marianne Santanen ja Veera Wilenius.

Katusählyn SM-kisat 2011
KaPa osallistui kesällä 2011 katusählyn SM-kisoihin. Turussa järjestetyistä alkukarsinnoista jatkoon
päässyt C-tyttöjen joukkue sai juhlia Helsingissä 27.8.2011 jälleen uutta Suomen mestaruutta. Voittoisaan

katusählyjoukkueeseen kuuluivat (vas.) Sofia Leino, Olivia Välimäki, Juulia Peura, Inka Kortetmäki ja

Carita Rautanen.

Naisten Suomen Cup 2011
KaPan tytöt osallistuivat ensimmäistä kertaa naisten Suomen Cupiin. KaPa joutui heti kovaan lohkoon,
jossa pelasivat TPS:n tänä vuonna 1-divarissa pelaavat naiset, KaPan kanssa 2-divarissa pelaavat Sheriffit
sekä Taalintehtaan Stickline. KaPan lohkon 1. kierros pelattiin Taalintehtaalla 3.9.
KaPa sai ensimmäisessä pelissään vastaansa jo pari kertaa aiemminkin

kohtaamansa ja kovaksi tiedetyn Sheriffs´n Kaarinasta.
Kapalaisten kannalta peli sai ikävän shokkialun lainvartijoiden siirtyessä 2-0 johtoon ennen kuin ensimmäistä erää oli pelattu 2 minuuttia. KaPa sai kuitenkin pelin juonesta kiinni ja tasoitti ajassa 11.33 pelin 21. Jasmin Ruusola syötti ja Juulia Peura hoiti viimeistelyn. Erän viimeisellä minuutilla pääsivät Sheriffit
kuitenkin tuikkaamaan pallon jälleen kapalaisten verkkoon ja erätauolle lähdettiin tilanteessa 3-1 Sheriffien hyväksi. Toisessa erässä Sheriffien syöttöpeli ja pyöritys tuotti tulosta kahdesti, kun taas KaPa ei saanut omista maalintekopaikoistaan palloa vastustajan maalivahdin taakse. Ottelu päättyi siis Sheriffien
voittoon 5-1.

Päivän toiseen otteluun vastustajaksi asettui isäntäjoukkue
Stickline. Joukkueet ovat kohdanneet ennenkin ja mielessä oli samaisen hallin edellinen todellinen trilleripeli. Nyt kokoonpanot molemmissa porukoissa ovat melkoisesti muuttuneet ja voitaneen sanoa, että peli
kulkikin suurimman osan aikaa KaPan hallinnassa. Ensimmäistä erää oli pelattu reilut 5 minuuttia, kun
KaPa sai ensimmäisen osumansa Juulian toimesta. KaPa aloitti ottelun toisen erän sähäkästi, sillä erä oli
ehtinyt vanheta vasta 54 sekuntia, kun Essi Kutila sivalsi pallon verkon perukoille ja peli oli 2-0. Kolmisen minuuttia kului ja sitten verkkoja heilutteli puolestaan Jasmin Juulian tehdessä esityön. Ajassa 20.55
tulostaululle vaihtuivat numerot jo 4-0, kun jälleen Juulia maalasi nyt Sofia Leinon syötöstä. Reilun kahden minuutin kuluttua tapahtui taas vastustajan maalilla ja asialla olivat Juulia syöttäen ja Essi viimeistellen tilanteeksi 5-0. Sen jälkeen KaPalle tuli musta hetki, kun Stickline sai ylivoimalla ensimmäisen maalinsa ja tästä jo 47 sekunnin kuluttua se kavensi ottelun 5-2, mikä jäikin voimaan lähdettäessä toiselle
erätauolle. Kolmannessa erässä Stickline pääsi vielä kerran pöllyttämään KaPan maaliverkkoja. KaPa
kuitenkin kaunisteli voittonsa 10 sekuntia ennen pelin loppua lukemiksi 6-3. Tämän viimeisen osuman käsikirjoittajina olivat kolmannen maalinsa ottelussa tehnyt Juulia ja syöttäjänä tällä kertaa Jasmin.
Pitkän päivän viimeiseen ja kolmanteen otteluun kapalaiset saivat vastaansa TPS:n. Tätä kohtaamista
on odotettu mielenkiinnolla kapalaisten taholta, vaikka Cupissa jatkoon pääsyn kannalta pelillä ei enää

käytännössä ollut merkitystä.
KaPan olisi nimittäin pitänyt
voittaa TPS vähintään viidellä maalilla, joten ottelun mielenkiinto kapalaisten kannalta olikin lähinnä
saada kohdata viime vuotinen liigajoukkue. Peli oli suhteellisen tasaista vääntöä, tosin välillä oli omalla
maalilla pientä mylläkkää, mutta siitä selvittiin. KaPalla oli parikin aivan avopaikkaa, mutta tällä kertaa
niistä ei maalia saatu tehtyä. Ottelun kaksi erää tahkottiin 0-0 lukemissa. Päätöserässä pääsivät turkulaiset
kerran tuikkaamaan pallon kapavahdin taakse, joten ottelusta pisteet menivät ehkä hieman kirvellen Tepsille.
KaPan tie Suomen Cupissa päättyi tähän, vaikka jälkeen päin kävikin ilmi, että TPS:llä oli ollut yksi
edustuskelvoton pelaaja. Tästä tietämättömänä KaPa ei voinut tehdä asiasta valitusta ja näin jatkopaikka
jäi vähän ikävällä tavalla saamatta.

09.02.2012, Harjoitusottelu USB:n A-poikien
kanssa

B-tytöt ja USB:n A-pojat kohtasivat toisensa torstaina harjoitusottelun merkeissä.
Pelin alussa hieman varovaisesti liikkeelle lähteneet tytöt ottivat kentän kuitenkin varsin pian haltuunsa.
Pallo liikkui pelaajalta toiselle tehokkaasti ja tyttöjen nopeat hyökkäykset olivat myrkkyä A-pojille. Tytöiltä lainassa ollut maalivahti Peppi piti poikien joukkuetta pystyssä, joten KaPan maalien määrä jäi sentään alle 2-numeroiseksi. Sen sijaan tyttöjen puolella pelanneella vahdilla ei liiemmin ollut töitä.
Pojat kyllä kikkailivat pallon kanssa, mutta kapalaiset katkaisivat näppärästi poikien syötöt. Vaikkei poikein vauhti ja tekniikka tällä kertaa oikein riittänyt, ottelu oli kuitenkin hyvää harjoitusta tulevia koitoksia
silmällä pitäen.

Tunnelma vaihtoaitiossa oli leppoisa…

KIITOS A-POJAT FIKSUSTA HARKKAPELISTÄ!
PS. Näkikö kukaan oliko tämän jutun kirjoittajalla siniset linssit…?

