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Sählyn SM-kisat 2012
KaPan tytöille sählyn SM-kultaa
KaPan B-tytöt ovat osallistuneet jo muutamana kesänä sählyn SM-kisoihin hyvällä menestyksellä, jolle
saatiin jatkoa tänäkin vuonna. Rennon letkeänä kesätapahtumana ja hyvänä harjoituksena käytävä kisa
pidettiin 9.6. Helsingin Myllypurossa Arena Centerillä.
Tyttöjen 96-sarjassa Andy Birds joukkuenimellä pelanneet kapatytöt selvittivät tiensä finaaliin kahdella
voitolla ja kahdella tappiolla. Finaalissa oli vastassa alkusarjan voittaja FaK, jolle tytöt olivat kärsineet
nuo kaksi tappiota. Andy Birdsit eivät kuitenkaan antaneet alkusarjan tulosten häiritä vaan nappasivat
kirkkaimman mitalin Kalantiin 6-2 voitolla.
Voittoisassa joukkueessa kisasivat Veera Laitonen, Lotta Siivonen, Vilma Vuola, Riina Koistinen

sekä Sofia Leino.
Naisten sarjassa oli kaksi KaPa-joukkuetta: Andy Birds Girls ja Andy Birds Stars. Joukkueet kohtasivat
toisensa välierässä, jossa Starsit veivät voiton Girlseistä. Finaalissa Andy Birds Stars jäi toiseksi häviten
niukkaakin niukemmin 0-1 jatkoajalla Firghille.
Starseissa pelasivat Carita Rautanen, Roosa Laitonen, Saara Pirilä ja Juulia Peura. Girlsien riveissä
kisasivat Olivia Välimäki, Roosa-Maria Lindström, Anni Nauha ja Jasmin Ruusola.
B-tyttöjen kesä jatkuu fysiikka- ja lajitreenien merkeissä. Joukkue valmistautuu tulevaan salibandykauteen monipuolisten harjoitusten ja muiden kesälajien sekä lomailun ja levon kera.

Katusählyn SM-kisat 2012
KATUSÄHLYN SUOMEN MESTARUUS 2012!

KaPan tytöt pääsivät Turussa Varvintorilla 21.7. pidetyistä
Katusählyn alku-karsinnoista 25.8. Helsingissä Narinkkatorilla pelattuihin finaalehin. Tämäkään vuosi ei
tuonut poikkeusta mestaruusputkelle, sillä voittopokaali matkasi jälleen Kalantiin. Katusählyn Suomen
Mestareiksi 2012 tytöissä pelasivat itsensä (alarivissä) Sofia Leino, Lotta Siivonen, Milja Leino, Vilma Vuola ja Veera Laitonen. Upeeta tytöt
Naisten joukkueessa pelasivat (ylärivissä) Carita Rautanen, Julia Hakanpää, Jasmin Ruusola ja Roosa Laitonen. Molempia joukkueita luotsasi Juulia Peura.

Avausturnaus 2012 Pohitullissa
KAPALLE AVAUSTURNAUKSEN KAKSOISVOITTO
KaPan B-tytöt ja naiset osallistuivat Uudessakaupungissa 12.8. toista kertaa pidettyyn Kauden Avausturnaukseen. Kapalaiset pelasivat kahdessa joukkueessa, jotka olivat KaPa-65 ja KaPa-65 Team.
Turnausvastustajina olivat USB, LaJy ja FBT Karhut Porista. KaPan molemmat joukkueet kisasivat tiensä
finaaliin, joka päättyi ystävyysotteluhengessä Teamin voittoon. Alkavan kauden harjoitusturnauksen kaksoisvoitosta iloittiin väsyneinä pitkän päivän jälkeen. Tytöt/naiset toteuttivat valmentajansa perusteesin
“Tärkeintä ei ole voitto vaan kaksoisvoitto!”.
KaPan joukkue toivottaa lämpimästi tervetulleiksi tiimiinsä Avausturnauksessa vakuuttavan comebackin
tehneet Marja Virtasen ja Janina Kinnusen sekä maaliverkkoja vilkkaasti heilutelleen Milja Leinon

Kausi starttaa 2.9. pelattavalla naisten Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen turnauksella Pohitullissa.
KaPan kanssa jatkopaikasta Cupin toiselle kierrokselle taistelevat naisten 2-divaristakin tutut HuKu ja
AFC sekä uudempi tuttavuus FBC Turku. Jatkopaikka 15.-16.9. edelleen turnausmuotoisena pelattavalle
toiselle kierrokselle heltiää lohkon kahdelle parhaalle. Lohkoja on kaikkiaan kuusi ja kolmannella kierroksella tulevat myös naisten liigajoukkueet mukaan rinkiin. Tällöin ottelut pelataan yksittäisinä peleinä.
Lohkojaot ja otteluohjelmat löytyvät tästä.

Harjoituspelit
TYTÖILLÄ HARKKAPELI
B-tytöt pelasivat Pohitullissa harjoituspelin torstaina 23.8. Laitilan Jyskeen C-poikien kanssa.
Valmentaja Juha Peuraa ilahdutti pelin hyvä tempo ja erityisesti se, että pallottomat pelaajat liikkuivat
aktiivisesti hakien vapaata tilaa kentällä. Pallo kulki nopeilla syötöillä vastustajan päätyyn, kun koko
kenttä osallistui hyökkäykseen. “Peli näytti kaiken kaikkiaan mainiolta ja onnistumisia tuli erittäin laajalla
rintamalla”, Juha pohti pelin jälkeen.
Tyttöjen hienot otteet kentällä saivat valmentajan mietteliääksi ja nenänkin kipeytymään, kun hän joutuu
pohtimaan ketjuja reilu viikon kuluttua pelattavaan naisten Suomen Cupin ensimmäiseen turnaukseen.
Jyskeen poikien kanssa pelattiin hieno harjoitusottelu ja toivommekin jatkoa näille peleille

Otteluennakoita ja muuta juttua
KAPAN TYTÖT VIERASKIERROKSELLE
KaPan tyttöjen salibandyn SM-sarja jatkuu neljän ottelun mittaisella vieraspelikierroksella, joista kaksi
peliä on tänä viikonloppuna. Vähemmän otteluita pelanneena kuin sarjataulukossa edellä olevat joukkueet
ja kuitenkin komeasti kolmantena oleva KaPa lähtee lauantaina 10.11. Ouluun. Siellä tyttöjä odottaa
varmasti voitontahtoinen, alkukauden ehkäpä hieman alavireisesti aloittanut viime vuoden pronssijoukkue
OLS. Ottelusta on siis odotettavissa kova ja tasainen vääntö, jossa pisteistä taistellaan täydet 60 minuuttia.
Sunnuntaina 11.11. kapalaisten isien on tyytyminen onnittelusoittoihin, sillä isänpäivää vietetään matkustamalla Jyväskylään, jossa tytöt ottavat mittaa toisesta sarjanousijasta Happeesta. Siitä huolimatta tai ehkä
juuri sen vuoksi, että Happeella on vasta yksi sarjapiste, voidaan tästäkin ottelusta varmuudella odottaa
totista taistoa.
Vaikkei KaPa pelaakaan naisten liigassa kuten kaikki muut tyttöjen SM-joukkueiden seurat, pelaa se lähes identtisellä kokoonpanolla naisten 2-divisioonassa. Nytkin samaan aikaan, kun pääjoukko taistelee

pisteistä Oulun kanssa, pelataan naisten turnaus Mynämäellä. Sinne joudutaankin lähtemään jälleen minimaalisen pienellä kokoonpanolla, joten peliminuutteja kertyy joka pelaajalle melkoiset määrät. Tulevaisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää säilyttää sarjapaikka 2-divisioonassa – siispä pisteitä näistäkin
peleistä tarvitaan kipeästi.
Vaikka SM-joukkue onkin saavuttanut alkukaudelle asetetut pistetavoitteet ja saa matkata Oulu-Jyväskylä
-kiertueelle tältä pohjalta, peleihin lähdetään tietenkin täysillä. “Kaudella on jaossa vain tärkeitä pisteitä ja
niiden saaminen edellyttää onnistumisia ja lujaa asennetta,” valmentaja Juha Peura pohtii ennen viikonlopun pelireissuja.
Juulia Peuran EFT-turnauskuulumiset
Juulia Peuran pelitahti on kiitettävä, sillä hän on juuri Oulu-Jyväskylä -matkan alla nipin napin kotiutunut Sveitsistä EFT-turnauksesta. Juulia edusti Suomea jo toistamiseen EFT:ssä, josta viime vuonna Helsingistä oli kotiin tuomisina kultamitalit.
Suomi lähti turnaukseen lähes täydellisesti muuttuneella ja kovasti nuorentuneella kokoonpanolla. Suomi
sijoittui turnauksessa toiseksi voittaen Sveitsin ja Tshekin, mutta joutuen tunnustamaan Ruotsin joukkueen toistaiseksi paremmakseen.
Juulian pelit sujuivat hienosti ja hänen tehonsa turnauksessa olivat 2 maalia ja yksi syöttö, mikä on loistava saavutus maajoukkueessa. Erikoismaininnan ansaitsevat hänen vetonsa rangaistuslaukauskilpailuissa,
joissa hän ainoana suomalaisena upotti jokaisen kolmesta rankkaristaan vastustajan maaliverkkoon.

ojon tarina

10 VUOTTA JOJONA
- joukkueen jokapaikan höylä ja ÄITI
Kuka?

Minna Hakanpää, KaPan B-tyttöjen ja naisten joukkueenjohtaja

Mistä kaikki alkoi? 10 vuotta sitten valmentaja kertoi, että oli päätetty, että minä olen jojo. Vähän aikaa
hämmästelin, mutta lähdin kuitenkin innolla mukaan.
Mitä jojo oikein tekee? Noo, mistäs aloittaisin. Hoidan yhteydenpidon liiton kanssa, johon kuuluu monenlaiset paperiasiat. Kotiturnausten ja -pelien järjestelyt, vieraspelien kyyditykset ja majoitukset, tiedottaminen niin pelaajille kuin kotiväelle, peliasujen ym. hankinta. Siinä ensimmäisenä mieleen tulevia tehtäviä.
Minkälainen jojo on Minna Hakanpää? Yritän olla helposti lähestyttävä, jonka kanssa uskaltaa tulla
juttelemaan asiasta kuin asiasta. Pidän tärkeänä hyviä suhteita niin pelaajiin kuin vanhempiin. Uskoisin
olevani monelle pelaajalle “se toinen äiti”.
10 vuotta on pitkä aika. Mikä on pitänyt sinut mukana? Tuohon on helppo vastata – kaikki pelaajat!
Heidän kanssaan on tosi hauskaa ja antoisaa toimia. Tietysti samalla olen saanut olla mukana omien tyttöjenikin harrastuksessa, minkä koen suurena etuoikeutena.
Mitä tämä on antanut Sinulle? Paljon ystäviä! Tässä on päässyt näkemään monenlaisia asioita ja päässyt matkustelemaan Suomen eri kolkkiin (Tampereen taksitolpatkin tulleet tutuiksi toim. huom.) Ja
ennen kaikkea olen saanut olla mukana upeassa joukkueessa.
Mitä jojo tekee, kun ei jojoile? Leipäni ansaitsen perushoitajana Kalannin kotipalvelussa ja kesäisin
päivät täyttää toinen rakas “harrastus” eli mansikanviljely.
Tämän muistan vielä keinutuolissakin: Kyllä tähän asti mieleenpainuvin tapahtuma oli se, kun voitimme SM-pronssia C-tytöissä. Pelasimme tosi pienellä porukalla ja jokainen antoi itsestään “täyret sata
rosenttia” kauden aikana. Fiilis oli silloin ihan uskomaton!
Terveisiä: Säbä on hyvä harrastus lapsille ja nuorille. Siinä saa ystäviä, se kehittää sosiaalisuutta ja oppii
iloitsemaan koko joukkueen puolesta. Vanhemmille haluan lähettää sellaiset terveiset, että olkaa ihmeessä
mukana lastenne harrastuksessa. Se antaa aivan varmasti vähintään yhtä paljon itselle kuin lapsellekin. Ja
se lapsuus menee niin kovin äkkiä…
Vielä pari pähkinää:





mansikka vai mustikka
Vaikee… mansikka se taitaa olla.
kotipeli vai vieraspeli
Vieraspeli
oma auto vai linja-auto
Linja-autossa on tunnelmaa eikä jumitu taksitolpille
ABC vai makaronilaatikko linja-autossa Ehdottomasti makarooniloota linjaautossa

Leppoisia kesäpäivä jojollemme ja koko joukkueelle – kohta alkavat jälleen tositoimet

Uusi koutsi
LOISTAVA VAHVISTUS VALMENNUSTIIMIIMME
Hän saapui tammikuisena lauantaina ensimmäistä kertaa kotiturnaukseemme Pohitulliin. Hän hiljensi
karismaattisella olemuksellaan niin meidät kuin vastustajammekin. Hänet tunnetaan laajalti alan piireissä

väsymättömänä, tiukkana ja arvovaltaisena strategistina. Hän tarkkaili herkeämättä vastustajan toimintaa
heti tyttöjemme ensimmäisessä ottelussa. Pukuhuoneessa pelin jälkeen saimme ensimmäisen terävän analyysin: – sopivan vihainen asenne siivittää joukkueen tietä taisteluissa matkalla menestykseen.

Saammeko esitellä: Hän on ANDY

Hänessä tiivistyy ikiaikainen, roudassa itänyt ja puhureja uhmannut suomalainen sisu.

