2012-2013
B-Tytöt

Spiral Tampere 5.10.2012, KooVee-KaPa
KAPAN B-TYTTÖJEN SM-SARJA STARTTASI
- pisteet tiukan taiston jälkeen Tampereelle

B-tyttöjen joukkue saapui Tampereen Kaukajärvelle Spiral-hallissa pelattavaan ensimmäiseen salibandyn tyttöjen SM-peliin perjantaina 5.10. hyvissä ajoin ennen
ottelun alkua. Tunnelma pukuhuoneessa oli käsin kosketeltavan jännittynyt.
Peli pääsi viimein käyntiin tervetulotoivotusten, pelaajaesittelyiden ja muiden tapahtumaan liittyneiden
muodollisuuksien jälkeen. Ensimmäinen erä oli kapalaisilta hieman hermostunutta. Varsinkin hyökkäyspäässä palloa ei oikein uskallettu pitää ja hakea maltilla maalipaikkoja. Puolustuspeli sen sijaan toimi
hienosti ja KooVeen hyökkäysyritykset tukittiin tehokkaasti. Viimeisenä lukkona toimi koko pelin jälleen
loistavasti pelannut ja ottelussa palkittu maalivahti Ruska Kerttula. Erää oli pelattu jo yli puolivälin,
kun Saara Pirilän syötöstä pallo päätyi Anni Nauhalle ja siitä KooVeen verkkoon ajassa 13.39. Pian
maalin jälkeen KaPa sai jäähyn, mutta kesti kooveevyörytyksen tiukalla puolustuksella. KaPalla oli vielä
muutamia hyviä maalipaikkoja, mutta pallo ei käynyt tolppia lähempänä manseverkkoa.
Toiseen erään lähdettiin siis KaPan hienoisessa ja ehkä yllättävässäkin 1-0 johdossa. KooVee oli opiskellut KaPan pelitapaa ensimmäisessä erässä ja alkoi nyt karvata huomattavasti ylempää, jolloin kapapuolustajille jäi vähemmän tilaa ja aikaa rakentaa peliä. KaPan saaman jäähyn vuoksi peli rikkoontui eikä
hyökkäystä saatu hetkeen toimimaan. KaPa sai kuitenkin luotua nopeilla nousuilla ja pitkillä palloilla
tilanteita KooVeen alueelle, mutta maalia ei vain saatu syntymään. Toinen erä päättyikin maalittomana ja
ratkaisun hetket siirtyivät kolmanteen erään.

Päätöserä alkoi vauhdikkaana ja reilu minuutin jälkeen
KooVee tasoitti pelin 1-1. Maalintekijöiden kuulutus jäi kuitenkin kesken, kun kapalaiset iskivät itsensä
jälleen johtoon. Sofia Leino toimi syöttäjänä, kun Juulia Peura siirsi ottelun 2-1 lukemiin. Pitkät erät ja

alkujännitys alkoivat vaatia veronsa. Pelin painopiste valui omaan päätyyn ja hyökkäyksiin lähtö vaikeutui. KooVee pääsikin tasoittamaan pelin 2-2 ajassa 53.39. Sitten KaPalle vihellettiin jäähy vain puolitoista
minuuttia ennen pelin loppua eikä vastustaja jättänyt käyttämättä tilaisuutta hyväkseen vaan siirtyi ensimmäisen kerran johtoon. Ottelun sinetti syntyi tyhjään maaliin kapalaisten yrittäessä tasoitusta kuudella
kenttäpelaajalla. KaPan historian ensimmäinen tyttöjen SM-peli päättyi tamperelaisten voittoon 4-2.
“Tämä oli hieno ja yllättävän tasainen peli lopussa tullutta väsymystä lukuun ottamatta. Voittokin olisi
ollut saavutettavissa, mutta vielä tällä kertaa siihen ei ylletty,” valmentaja Juha Peura kertoi pelin jälkeen. “Peli oli ensimmäisemme SM-sarjassa ja se näkyi melkoisena jännityksenä sekä hermostuneisuutena itse kussakin,” valmentaja jatkoi. “Energiaa oli kulunut varmasti yhden erän verran jo ennen pelin alkua,” totesi joukkueenjohtaja Minna Hakanpää.
“SM-sarjasta tulee varmasti tasainen ja meillä on omiin vahvuuksiimme keskittyen mahdollisuus yltää
vaikka mihin,” Juha Peura pohti. “Hyökkäyspeliin tarvitaan lisää malttia ja ajatusta sekä maalipaikat täytyy osata käyttää näissä peleissä paremmin hyödyksi,” valmentaja mietti ajatukset jo seuraavissa harjoituksissa ja peleissä.
Tyttöjen SM-sarja jatkuu tiistaina 9.10. jälleen Tampereen Spiral-hallissa. Vastassa on kevään nousukarsinnoissa pidemmän korren vienyt Classic. Nähtäväksi jää kumpi joukkue nappaa tuolloin ensimmäiset
sarjapisteensä.

Spiral Tampere 9.10.2012, Classic-KaPa
KAPAN B-TYTTÖJEN PISTETILI AUKI TAMPEREELLA
KaPan tyttöjen salibandyn SM-sarjan toiseen otteluun Tampereen Spiral-halliin tiistaina 9.10. asteli vastustajaksi viime keväisissä nousukarsinnoissa sarjapaikan säilyttänyt Tampereen Classic. Kapalaisilla
olikin hieman revanssin makua otteluun lähdettäessä.
Classic aloitti ensimmäisessä erässä maalinteon ja tässä 1-0 lukemassa mentiin aina erän loppuminuuteille
asti. Kapahyökkääjä Veera Wilenius teki loistavan yksilösuorituksen ottamalla pallon jalkapallomaisesti
haltuunsa ja antamalla tarkan syötön Emilia Hakanpäälle, joka sivalsi pallon classicverkkoon. Erätauolle
siirryttiin jännittävässä 1-1 tilanteessa.
Myös toisessa erässä vastustaja sai heilutella ensimmäisenä maaliverkkoja. KaPan tytöt jatkoivat kuitenkin sinnikästä taisteluaan ja erän loppupuolella alkoikin tulosta syntyä. Todellisen pölyjen puhdistuksen
vastustajan maaliverkoista aloitti ajassa 34.54 Lotta Siivosen syötöstä Olivia Välimäki. Peli ehti vanheta
juuri ja juuri kaksi minuuttia, kun pöllytys jatkui tällä kertaa Emilia Hakanpään toimesta. Syötön tähän
kolmanteen kapamaaliin antoi Vilma Vuola. Sitten ei kulunut edes kahta minuuttia, kun Julia Hakanpää
tarjosi pallon Juulia Peuralle, joka siirsi KaPan jo kahden maalin johtoon ajassa 38.51.
Kolmanteen erään lähdettiin tulostaulun näyttäessä 2-4 lukemia vierasjoukkueen hyväksi. KaPalle koitti
kuitenkin synkähkö kymmenminuuttinen ja niinpä Classic rynni tasoihin. Mahanpohjaa kutkuttava viimeinen 10 minuuttinen sai puolessa välissä kapalaisittain loistavan käänteen, kun Veera Wilenius sai riistettyä pallon itselleen ja vetäisi sen classicvahdin taakse. Classic otti aivan erän lopussa vielä aikalisän,
mutta KaPan tytöt nappasivat historiansa ensimmäiset SM-sarjan pisteet riemastuttavalla 5-4 voitolla.
“Tänään oli hyökkäysketju Veera Wilenius – Emilia Hakanpää – Vilma Vuola todellisessa pelihurmoksessa. Heidän otteitaan oli ilo seurata – peliä luettiin ja kaveria autettiin loistavasti,” valmentaja Juha

Peura antoi tunnustusta kolmikolle. “Classic on jo pitkään ollut yksi maamme johtavia tyttö- ja naissalibandyjoukkueita, joten voittomme heistä vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiimme,” Juha Peura jatkaa
pelin jälkeen.
“Pelin lukeminen ja nopea reagoiminen vaatii keskittymistä satasella koko pelin ajan. Tähän meidän täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota,” valmentaja pohtii ja jatkaa: “Saimme avattua pistetilin jo sarjan toisessa ottelussa, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”
KaPan B-tyttöjen taival SM-sarjassa jatkuu 20.10. ensimmäisessä kotiottelussa, jonne saapuvat vieraiksi
SB Pron tytöt Nurmijärveltä.

Oulu 10.11.2012 ja Jyväskylä 11.11.2012
KAPA TEHOKKAANA VIERASKIERROKSELLA
Salibandyn tyttöjen SM-pelit jatkuivat KaPan osalta tuplavieraspeleillä. Viikonlopun ensimmäinen ottelu
pelattiin lauantai-iltana 10.11. Oulussa, jossa kapalaiset saivat vastaansa viime kauden pronssijoukkueen OLS:n. Ensimmäinen erä oli vauhdikasta vääntöä vuoroin omassa ja vuoroin oululaisten päädyssä.
Peliä oli ehtinyt kulua jo vajaa vartti, kun Vilma Vuola löysi hienosti Sofia Leinon, joka puolestaan löysi
pallon mentävän kolon. Kapalaisten 0-1 johtoa kesti vain parisen minuuttia, kun Oulu onnistui tasoittamaan pelin 1-1. Näissä lukemissa lähdettiin ensimmäiselle erätauolle.
Toisessa erässä vääntö ja vauhti jatkui varsin tasaisena kunnes KaPan tytöt aloittivat kolmen minuutin ja
neljän maalin mittaisen ilotulituksen. Juulia Peura siirsi KaPan jälleen johtoon hienoilla harhautuksilla
ajassa 32.29. KaPan kolmas maali oli koko viikonlopun loistavasti yhteen pelanneen kaksikon käsialaa –
Sofia Leino syötti ja Juulia Peura viimeisteli. Neljännen kerran olsverkko heilui Milja Leinon toimesta Olivia Välimäen ollessa syöttäjänä. Viides kapamaali syntyi Juulia Peuran tarjoillessa pallon Sofia Leinolle, joka niittasi sen vastustamattomasti oululaisvahdin selän taakse.
Päätöserässä ei enää maaleja nähty, joten pisteet pakattiin kapalaisten mukaan ja bussi suuntasi kohti yöpymispaikkaa. “Pitkästä matkasta huolimatta tyttöjen vireystaso oli korkealla. Koko joukkueesta huokui
iloinen ja positiivinen fiilis niin kentällä kuin vaihtoaitiossakin. Mailaa ei rutistettu liiaksi vaan pelaamisesta nautittiin ja se näkyi. Ruska Kerttula vartioi kapamaalia varmaan tapaansa,” valmentaja Juha Peura pohti tyytyväisenä ottelun jälkeen.

Sunnuntaina KaPan tytöt kohtasivat Keski-Suomen ylpeyden, Jyväskylän Happeen. SM-sarjaan KaPan
tavoin tänä vuonna noussut Happee jäi kuitenkin kapajalkoihin melkoisin 1-11 murskaluvuin. KaPan tytöt
pyörittivät peliä miten tahtoivat. Ottelu oli melko jäähypitoinen vähän puolin sun toisin ja Happee saikin
ainokaisen maalinsa kapajäähyn aikana. KaPa teki kaksi ylivoimamaalia ja viides maali syntyi, kun Juulia
Peura upotti varmaotteisesti rankkarin happeeverkkoon.

“Vaikka Sofia Leino olikin viikonlopun virtuoosi, KaPalla oli kolme todella tasavahvaa kentällistä,” Juha
Peura summasi pelin jälkeen ja jatkoi: “Nopeat hyökkäyksiin lähdöt ovat parantuneet ja tänään päästiin jo
maalinteonkin makuun. Puolustus ja maalivahtipeli toimivat hienosti. Vielä täytyy saada pakit laukomaan
enemmän.”
Sunnuntain kapatehot: Sofia Leino 5+1, Juulia Peura 3+1, Amanda Ylä-Korpi 0+2, Emilia Hakanpää 1+0,
Milja Leino 1+0, Carita Rautanen 1+0, Essi Kutila 0+1, Veera “Salmiakki” Laitonen 0+1, Roosa-Maria
Lindström 0+1 ja Vilma Vuola 0+1.

Lappeenranta 24.11. ja Porvoo 25.11.
KAPAN B-TYTÖT IDÄNKIERROKSELLA
B-tyttöjen tie vei lauantaina 24.11. aivan Suomen itärajalle Lappeenrantaan, jossa he kohtasivat myös
tänä vuonna sarjaan nousseen NST Futuren. Vaikka pelistä ei lähdetty suinkaan hakemaan varmoja pisteitä, tiedettiin kuitenkin, että omalla tasolla pelaaminen voisi hyvinkin tuoda pisteet kotiin.
Ensimmäisessä erässä oli kuitenkin kapalaisten oma taso täysin hukassa. Peli ei kulkenut sen paremmin
hyökkäys- kuin puolustuspäässäkään. Omat virheet olivat kohtalokkaita, sillä vastustaja rankaisi niistä
armotta. Ensimmäiselle tauolle lähdettiinkin tylyssä 0-3 takaa-ajoasemassa.
Toisessa erässä alkoi peli kulkea jo hieman paremmin, vaikka kapatilastoihin saatiinkin ainoastaan yksi
jäähymerkintä. NST vei lappeenrantalaiset jo 4-0 karkumatkalle.
Kolmannessa erässä heräsivät KaPan tytöt viimeinkin peliin mukaan. KaPa tasoitti ottelua Juulia Peuran syöttämällä ja Sofia Leinon viimeistelemällä maalilla tilanteeseen 4-1. Reilun kolmen minuutin kuluttua Olivia Välimäki syötti pallon Essi Kutilalle, joka kavensi pelin 4-2. Herääminen tapahtui kuitenkin sen verran myöhään, että aika loppui tytöiltä kesken ja sarjapisteet jouduttiin jättämään kotijoukkueelle Huhtiniemen halliin loppulukemin 4-2.
“Nouseminen omalle tasolle oli vaikeaa ensimmäisen erän kaltaisen rämpimisen jälkeen. Vastustaja käytti
taitavasti hyväkseen meidän tekemät virheet,” valmentaja Juha Peura tilitti pelin jälkeen.
Sunnuntaina 25.11. Kouvolassa hyvin nukutun yön jälkeen oli vuorossa SM-sarjan tämän hetkisen kärkijoukkueen PSS:n kohtaaminen tutussa Aurora-hallissa Porvoossa. Joka mailanvarresta löytyi jännitystä ja
taistelutahtoa, sillä edellispäivän peli hiersi vielä mieliä.
Liekö jännitystä ja tahtoa ollut liikaakin, sillä ensimmäinen erä ei oikein sujunut suunnitellusti. PSS teki
ensimmäisen maalinsa ylivoimalla ja erän puolivälissä se siirtyi jo 2-0 johtoon selkeästä oman pään virheestä.
Toisessa erässä alkoi kuitenkin kapakone käynnistyä ja tytöt pääsivät paremmin pelin juonesta kiinni.
Erää oli kulunut viitisen minuuttia, kun Veera Wilenius kavensin pelin 2-1 Sofia Leinon syötöstä. PSS
pääsi kuitenkin muutaman minuutin kuluttua jälleen kasvattamaan johtoaan 3-1. Vastustajan riemua ehti
kestää vain 17 sekuntia, kun Sofia Leino toimi jälleen syöttäjänä ja Juulia Peura iski ottelun tilanteeseen
3-2.

Kolmas erä sai kylmän alun, kun PSS kasvatti maalieron taas kahteen. Tulostaulu näytti kotijoukkueelle
4-2 johtoasemaa. Liki erän puolivälissä Sofia Leino oli jälleen vauhdissa kirien tekemällään maalilla ottelun tilanteeksi 4-3. Ajassa 53.17 Juulia Peura nostatti kapaleirin ilon kattoon tekemällä Lotta Siivosen syötöstä KaPalle tasoituksen. Peli jatkui 4-4 tasatilanteessa erän loppuun asti, joten lyhyen tauon jälkeen siirryttiin viiden minuutin jatkoajalle. Kumpikaan joukkue ei kuitenkaan saanut maalia aikaiseksi,
siispä sarjapisteet menivät tasapuoliseen jakoon.
“Pelin alussa oli jälleen ratkaisevia omia virheitä, joista PSS surutta rankaisi. Olimme tänään jo paremmin
omalla tasollamme, mutta vieläkään emme yltäneet lähellekään parastamme. Hienoja suorituksia ja peliiloa esittivät kentällä koko viikonlopun Saara Pirilä, Vilma Vuola sekä Veera Laitonen. Ruska Kerttula torjui jälleen vakuuttavan varmasti maalinsa suulla. Viikonlopun molemmat vastustajat ovat hienoja
joukkueita – pelattiin kovaa, mutta reilulla meiningillä,” Juha Peura summasi päivän päätteeksi.

Pohitulli 11.1.2013, KaPa – KooVee
KEVÄTKAUSI KÄYNNISTYI KOTIVOITOLLA
Ansaitun joulutauon jälkeen B-tyttöjen SM-sarjan kevätkausi alkoi 11.1. kotipelillä puolustavaa Suomen
mestaria Tampereen KooVeetä vastaan. Syksyisessä kohtaamisessa KooVee vei pisteet 4-2 voitolla.
Tuttuun tapaan lehterit täyttyivät mukavasti kapakannustajista ja tunnelma oli odottavan jännittävä. Viime vuosi päättyi loistavasti sujuneen syyskauden jälkeen hieman alakuloiseen vireeseen Erää vastaan
kärsityn kotitappion jälkeen. Nyt lähdettiin metsästämään pisteitä uusin voimin ja kujein – pelipaikkoja
oli hieman muuteltu, millä haettiin nopeutta nousuihin ja sitä kautta uutta jytyä hyökkäyksiin.
Ottelu oli alusta asti vauhdikasta ja fyysistä vääntämistä. Ensimmäinen erä ehti kääntyä jo toiselle puoliskolle, kun Carita Rautanen löysi Olivia Välimäen, joka sivalsi pallon maalin perukoille siirtäen kapalaiset 1-0 johtoon. KaPa jatkoi painostamista KooVeen puolella, joskin vaarallisia tilanteita syntyi myös
oman maalin edustalla. Ensimmäisestä maalista ehti kulua vain tasan minuutti, kun Olivia Välimäki riemastutti jälleen kotiyleisöä vieden KaPan jo 2-0 johtoon. Ruska Kerttula piti oman maalinsa puhtaana,
joten tauolle lähdettiin suhteellisen mukavassa tilanteessa.
Toisessa erässä vieraat pääsivät myös maalin makuun, kun he kiristivät tilanteen 2-1 vain 23 sekuntia
erän alkamisesta. Ajassa 27.11 Juulia Peura niittasi pallon kooveevahdin selän taakse Anni Nauhan syötöstä. Jälleen kapalaiset olivat kahden maalin johdossa tulostaulun näyttäessä lukemia 3-1. Erän
loppupuolella KaPan kärsiessä jo viidettä jäähyä KooVee vyörytti ylivoimaansa. Ruska Kerttula kuitenkin torjui ja heitti pallon nopeasti ylhäällä kärkkyvälle Essi Kutilalle. Essi vippasi pallon maaliin kannustajien suureksi iloksi. KaPa kasvatti johtoaan tällä alivoimamaalilla jo 4-1. Näissä lukemissa siirryttiin
viimeiselle erätauolle.
Kolmannessa erässä KaPalle koitti synkähkö viisiminuuttinen. KooVee kuroi kapajohdon lähes kiinni
tilanteeseen 4-3. Sofia Leino teki hienojen kuvioiden jälkeen kotijoukkueelle tärkeän viidennen maalin
vain reilu puoli minuuttia vieraiden kolmannesta osumasta. Lopussa KooVee yritti kuroa maalieroa kiinni
ottamalla maalivahdin veräjänsä suulta pois, mutta Roosa-Maria Lindströmin syötöstä Essi Kutila sai
kuitata tyhjään maaliin ottelun loppulukemiksi 6-3.
“Vaikka tunnelma oli hieman hermostunut ja teimme paljon virheitä, saimme ajoittain pidettyä hyvin paineen KooVeen päädyssä. Tänään voitetut pisteet ovat erittäin tärkeitä jatkon kannalta, koska myös seuraavat pelit tulevat olemaan tiukkoja eikä ainokaistakaan pistettä saada ilmaiseksi,” valmentaja Juha

Peura toteaa pelin päätyttyä ja jatkaa: “KooVeetä vastaan on aina ilo pelata – enkä yhtään ihmettele, että
joukkue valittiin positiivisimmaksi tamperelaiseksi viime vuonna.”
“Mutta sitä ihmettelen edelleenkin, että miksi Katja Kemell tulee puhaltamaan tämän tason pelejä. Selvästikään hänen ammattitaitonsa ei riitä ja se näkyi jälleen kerran erikoisina tuomioina,” Juha Peura sanoo
päätään pudistaen.

Vantaa 27.1.2013, Tiikerit – KaPa
B-TYTÖT JÄTTIVÄT PISTEET VANTAALLE
Sunnuntaina 27.1. B-tyttöjen tie vei Vantaalle, jossa he saivat vastaansa Tikkurilan Tiikerit. Joukkueiden
ensimmäisessä kohtaamisessa Pohitullissa KaPa vei pisteet 5-4 voitolla, joten odotettavissa oli tiukka
vääntö tälläkin kertaa.
Ensimmäinen erä meni Tiikereille 3-2. Kapamaaleista ensimmäisen teki tuttu tehokaksikko: Juulia Peura syötti ja Sofia Leino viimeisteli. Toisen kapamaalin juonivat kolmoskentän Carita Rautanen syöttäen
ja Inka Kortetmäki maalaten.
Toinen erä oli aika lailla jäähyjen värittämää molempien joukkueiden osalta. Erä oli tasaista taistoa vuoroin vastustajan ja vuoroin omassa päädyssä ja niinpä erän maalit menivät tasajakoon 2-2. Molemmat
kapamaalit olivat niin tekotavaltaan kuin tekijöiltäänkin identtiset - Sofia Leino syötti ja Lotta Siivonen vippasi pallon tiikerivahdin selän taakse.
Kolmanteen erään lähdettiin siis tiukassa 5-4 tiikerijohdossa. KaPan tehokaksikko nosti kapalaiset vielä
tasoihin 5-5, kun erää oli pelattu reilut 4 minuuttia. Nyt syöttäjänä toimi Sofia ja Juulia näpäytti pallon
verkon perukoille. Tiikerit pääsi kuitenkin runsaan kolmen minuutin kuluttua iskemään itsensä jälleen
johtoon ja vielä viimeisellä minuutilla he onnistuivat tekemään ottelun loppunumeroiksi 7-5.
“Onnistuimme luomaan ajoittain mukavasti painetta vastustajan päätyyn. Voitto luisui tänään käsistä,
koska Tiikerit pääsivät rankaisemaan muutamista meidän tekemistä virheistä,” valmentaja Juha Peura summaa pelin loputtua ja jatkaa vielä:” Kolmas kenttä oli tänään hienossa pelivireessä. Heistä välittyi
hyvä pelihuumori ja yrittämisen meininki.”
Kolmannen kentän peli-iloittelijat olivat hyökkääjinä Inka Kortetmäki, Carita Rautanen ja Vilma
Vuola sekä pakkeina Julia Hakanpää ja Roosa Laitonen. Hyvä tytöt, sama meininki seuraavaankin otteluun

Pohitulli 2. ja 3.3.2013, NST ja PSS

B-TYTÖILLE KOTIPELEISTÄ TÄYSI PISTEPOTTI
B-tyttöjen ensimmäinen kausi tyttöjen SM-sarjassa alkaa olla runkosarjan osalta loppu-suoralla. Viime
viikonloppuna Kapatytöt pelasivat kotona kaksi tärkeää ottelua, joista molemmista irtosi voitto ja pisteet.
Vaikka eipä taida olla kauden aikana ollut yhtään ottelua, joka ei olisi ollut tärkeä – niin tasainen ja mielenkiintoinen sarja on ollut.
KaPa kohtasi lauantaina 2.3. lappeenrantalaisen NST Futuren, joka oli vienyt nimiinsä joukkueiden kauden ensimmäisen kohtaamisen. Niin tämän pelin kuin koko viikonlopun teemana ja johtoajatuksena oli
huolellinen peleihin valmistautuminen ja keskittyminen.
Vaikka Kapatytöt olivatkin pahimmillaan 1-3 häviöllä, ottelu oli kokonaisuudessaan kotijoukkueen hallintaa. KaPa sai hieman erikoisen jäähynkin yhden pelaajan mailan lavan ja varren oltua eri merkkiset.
Tämä kääntyi kuitenkin loppujen lopuksi kapalaisten eduksi, sillä joukkue syttyi peliin aivan uudella tavalla ja teki tarvittavat maalit voittaen ottelun 7-3.
“Peliin huolellisen valmistautumisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Tänään me onnistuimme siinä ja se
näkyi peliotteissa kentällä,” valmentaja Juha Peura totesi pelin jälkeen.
Sunnuntaina Kapatytöt saivat vastustajaksi sarjajohtajan PSS:n, jota vastaan oli alla syyskaudelta tasapeli.
Ottelu saikin unelma-alun ja KaPa oli varsin nopeasti ja helpohkosti 3-0 johdossa ensimmäisen erän jälkeen.
Liekö joukkue kietoutunut liialliseen hyvänolontunteeseen johtoaseman vuoksi, koska toisesta erästä tuli
KaPalle painajainen. Erän loputtua PSS oli kuronut maalieron kiinni ja siirtynyt maalilla vielä johtoonkin.
Valmentaja joutui herättelemään joukkuetta tiivistämällä pelin kahteen ketjuun. Kolmatta erää oli kulunut
vain reilut 20 sekuntia, kun KaPa tasoitti pelin 4-4. Kapatytöt onnistuivat vielä kolme kertaa ja PSS kerran maalinteossa, joten ottelu päättyi 7-5 kapavoittoon.
Pelien tapahtumat ja pelaajien tehot löytyvät alla olevista linkeistä:
KaPa-NST
KaPa-PSS

Helsinki 10.3.2013, Erä-KaPa
KAPA SARJAKAKKOSENA SUORAAN VÄLIERIIN
Tyttöjen salibandyn SM-runkosarja saatiin päätökseen sunnuntaina 10.3. täyden kierroksen pelien jälkeen. Taistelu sarjan kakkospaikasta ja pääsystä suoraan välieriin jatkui aivan viime minuuteille asti. Villeimmissä unelmissakaan – tai ehkä jonain hetkenä kuitenkin siellä – kapalaiset eivät ajatelleet olevansa
kauden lopussa sarjassa toisena varmistaen pääsyn suoraan mitalipeleihin.

Valtakunnan yhtenä suosituimpana harrastelajina kilpailu kärkisijoista alkaa olla jo melko kovaa ja touhu
totisempaa kuin pelkkää pelailua. KaPa onkin ollut Daavidina Goljattien joukossa, sillä tyttöjen SMsarjan muut yhdeksän seuraa ovat kaikki edustettuina naisten ja suurin osa miestenkin liigatasolla. Lisäksi
asukasmäärät seurojen alueilla ovat aivan toista luokkaa kuin KaPan seuduilla.
Lainkaan ei ole liioiteltua todeta kuten salibandyliiton sivuilla kirjoitettiin, että KaPa vastasi kauden sensaatiosta – kabinettien kautta sarjakakkoseksi lunastaen loistavasti paikan Suomen kymmenen parhaan
tyttösalibandyjoukkueen joukossa.
Runkosarjan viimeisessä ottelussa kapatytöt matkustivat Helsinkiin, jossa he kohtasivat Tapanilan Erän.
Periaatteessa otteluun voitiin lähteä jo hieman rennommin, koska paikka playoffeihin oli jo varmistunut.
Kaudelle asetetut tavoitteet – sarjapaikan säilyttäminen ja playoffeihin pääsy – oli jo saavutettu.
Huolimatta nopeasti syntyneestä Sofia Leinon tekemästä ja Essi Kutilan syöttämästä ensimmäisestä kapamaalista tytöt eivät oikein saaneet otetta peliin aloituserässä. Lähes jokainen kaksinkamppailu päättyi
vastustajan hyväksi eikä syöttöjä saatu omille sitten millään. Eräläiset tasoittivatkin ottelun jo reilun parin
minuutin kuluttua ja näissä 1-1 lukemissa jatkettiin erän loppuun asti.
Toinen erä alkoi jälleen kapalaisittain vahvasti. Pelikello pysäytettiin jo ajassa 20.36, kunJuulia Peura siirsi Veera Laitosen syötöstä KaPan jälleen johtoon. Tapanilan Erä jatkoi kuitenkin sinnikkäästi taistelua ja saikin kapalaisten olon tuskaiseksi tekemällä tasoituksen ylivoimalla ja siirtymällä jo maalilla
johtoon vajaan minuutin sisällä tasoituksesta. Sen jälkeen puolestaan KaPa aloitti oman vyörytyksensä.
Essi Kutila toimitti pallon Milja Leinolle, joka sivalsi pelin tasalukemiin 3-3. Kello ehti tikittää vain 18
sekuntia, kun Juulia Peura harhautti kentällisen vastustajia ja vippasi pallon eräverkkoon siirtäen KaPan
jälleen johtoon.
Kapalaiset kasvattivat johtoaan vielä kahdella osumalla. Viides kapamaali syntyi Essi Kutilan hienosta
esityöstä ja Juulia Peuran viimeistelystä. Kapaleirin riemua nostattivat kuudennella maalilla Sofia Leino
syöttäen ja Emilia Hakanpää maalaten. Viimeiseen erään lähdettiin mukavasta 3-6 johtoasetelmasta.
Päätöserässä mentiin maaleitta aivan ottelun viimeiselle minuutille asti. Kotijoukkue onnistui kaventamaan pelin 4-6 vaihtamalla veskarin kuudenteen kenttäpelaajaan. KaPa sai vielä kaunisteltua voittolukemiaan 4-7, kun Carita Rautanen sivalsi pallon tyhjään maaliin ja se oli sitten siinä.
Vaikka peli päättyi kapalaisten voittoon, tytöt saivat jännittää vielä muutaman minuutin SB Pron ja Tiikereiden välisen ottelun tulosta. Riemu ja meteli pukukopissa oli melkoinen, kun Tiikereiden voiton johdosta, KaPa nousi Pron ohi sarjan toiselle sijalle ja suoraan välieriin.
“Fiilis on kertakaikkisen uskomaton! Tätä täytyy sulatella hetki ja sitten katseet käännetään kohti välieriä,” häkeltynyt valmentaja Juha Peura iloitsi pelin jälkeen.

KaPan vastustaja selviää puolivälieräotteluiden jälkeen ja se on joko viime vuoden mestari KooVee,
Classic, SB-Pro tai Tiikerit. Ensimmäinen välierä pelataan Pohitullissa tänä viikonloppuna. Toinen välieräottelu käydään vieraissa seuraavana viikonloppuna ja tarvittaessa tullaan vielä takaisin Pohitulliin
kolmanteen otteluun.

Pohitulli 6.4.2013 Pronssiottelu KaPa-SB Pro
B-TYTTÖJEN KAUSI PAKETOITIIN NELJÄNTEEN SIJAAN
KaPan ensimmäinen kausi tyttöjen SM-sarjassa saatiin lauantaina päätökseen Pohitullissa pelatussa
pronssiottelussa SB Prota vastaan. Pro vei mitalit mukanaan Nurmijärvelle ottamalla ottelusta varsin selkeän 5-1 voiton.
Ensimmäisen erän päätyttyä oli lopputuloksen kannalta kaikki edelleen avoinna, koska tilanne oli tasan 11. Toisessa ja kolmannessa erässä KaPa painosti ajoittain, mutta ei onnistunut maalipaikoistaan toimittamaan palloa tolppien väliin. Pallo poltti pelaajien mailanlavassa eikä palloa uskallettu pitää ja rakentaa
peliä maltilla. Ratkaisut olivat liian usein hätäisiä toivotaan-toivotaan -hutaisuja. Pelkästään kova yrittäminen ja juokseminen pallon perässä ei riitä enää tässä vaiheessa.
Kausi oli kokonaisuudessaan kuitenkin kaikilla mittapuilla mitaten loistava. Joissain ennakkoveikkauksissa KaPan odotettiin olevan joko suoraan putoajan tai karsijan paikalla. Joukkue selvisi kuitenkin välieriin
ja sieltä pronssimittelöön. Tällä kertaa mitali jäi saamatta ja luonnollisesti se kirvelee mieliä. Ja niinhän
sen pitääkin kirvellä!
Työtä on paljon edessä, kun katseet siirretään tulevaan kauteen. Joukkueemme on nuori ja kehityskelpoinen. Pallo on täysin omissa hyppysissä – haluammeko kehittyä ja riittääkö nälkää? Molempiin voidaan
varmasti vastata myönteisesti.
Nyt on tilinpäätöksen ja hengähdyksen aika. Paljon on työtä tehty ja tällä hetkellä kaikilla on varmasti
pusero aika tyhjä. Huilataan ja ladataan akkuja hetken aikaa – sitten aloitetaan valmistautuminen huomiseen. Saamme olla ylpeitä kaudesta ja sijoituksestamme Suomen 10 parhaan tyttösäbäjoukkueen joukossa!
KaPan tytöt ja joukkueenjohto haluavat lämpimästi kiittää tukijoitaan sekä kannustajiaan. Joukkue kiittää
myös loistavaa talkooväkeä, jonka ansiosta kotipelit ja niihin liittyvät lukuisat tehtävät sujuivat upeasti.
Löydät pronssipelin otteluselostuksen Sporttivakan sivuilta TÄSTÄ.

