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Vuosipalkitut



KP-75 T2014-2015



T2014-2015

• Minni Hirvonen: Hymyillen aina treeneissä ja 

peleissä pelipaikasta riippumatta

• Hilla Vainio: Aktiivisesti aina mukana 

positiivisella asenteella

• Enni Väisänen: Kehittynyt vuoden aikana 

kovasti. Antaa aina kaikkensa kentällä 

pelatessaan



KP-75 P2015



P2015 Keltainen

• Toivo Soikkeli: Toivo on pallollinen mestari, 

joka tekee ympärillä olevista pelaajista parempia

• Matias Luukkainen: Matias on puolustuksen 

peloton soturi, jonka arvo joukkueelle on valtava

• Olavi Kesti: Olavi on hyvin tunnollinen pelaaja, 

joka huomioi aina joukkuekaverinsa.



P2015 Vihreä

• Aatos Hirvonen: Huikea taitotaso ja vahvaa 

tekemistä joka pelissä. On kehittynyt hienosti 

kauden aikana.

• Leevi Sokuri: Hyvää tsemppaamista ja kovaa 

yrittämistä joka pelissä

• Matias Hopia: Joukkueen ilopilleri. Matiaksella 

huikeaa taidollista kehittymistä kauden aikana



P2015 Vihreäkeltainen

• Eeli Mokkila: Eeli haastaa rohkeasti vuotta 

vanhempia pelaajia. Joukkueen näkyvimpiä 

pelaajia. 

• Toivo Alanen: Topi on aina kentällä 

harjoittelemassa. Harjoittelun tulos myös näkyy 

huikeana kehittymisenä kauden aikana

• Eetu Koivisto: Eetu on aina iloisella päällä ja 

haluaa pelata täysiä



KP-75 P2014



P2014 väritön

• Veeti Taskinen

• Väinö Rapinoja

• Joel Högqvist

Nämä kolme pelaajaa tsemppaavat, taistelevat, 

tekevät kaikkensa joukkueen eteen. Tsemppareita 

isolla Teellä!



P2014 Vihreä

• Vilppu Sevonkari

• Justus Taljavaara

• Samu Lahti

Tämä kolmikko toimii esimerkillisesti niin peleissä 

kuin treeneissäkin. Kapteeniainesta kaikissa 

kolmessa!



P2014 Keltainen

• Aamos Lönnroth

• Roni Turpeinen

• Otto Haimi

Näiden pelaajien kehityskaarta on ollut ilo seurata 

ja ilon kautta on mentykin; aina hymy huulilla, oli 

sitten peli tai treenit



KP-75 T2012-2013



T2012

• Anna Vijendran: Maalitykki - nopeutensa ja 

tekniikkansa ansiosta mahdoton pideltävä 

puolustajille

• Milja Laine: Puolustuksen lukko, johtaa 

puolustusta varmoin elkein eikä pelkää 

fyysistäkään peliä

• Minna Heiskanen: Luottopelaaja - voi pelata 

mitä pelipaikkaa tahansa



T2013

• Heini Kuronen: Aktiivinen sekä peleissä että 

treeneissä, pelaa aina joukkueelle hyvällä 

asenteella

• Martta Voutilainen: Taistelija - ei anna 

tuumaakaan periksi vaan tilanteisiin mennään 

aina täysillä

• Salla Taskinen: Pelaa hyvin ja varmasti 

kaikilla pelipaikoilla, myös maalivahtina



KP-75 P2013



P2013 Keltavihreä

• Johannes Jokela: Lähes pitelemätön 

pallotaituri

• Benjamin Kattilakoski: Voitonnälkäinen 

kentän työmyyrä

• Sampsa Juvonen: Hienon asenteen omaava 

todellinen joukkuepelaaja



P2013 Musta

• Iivari Virlander: Tunnollinen joukkuepelaaja, 

joka tukee joukkuetta niin puolustus kuin 

hyökkäyssuuntaan! 

• Oskar Hyytinen: Päättäväinen hyökkääjä. 

Rohkea riistäjä, joka ei pelkää kontaktia

• Akseli Haverinen: Kauden kehittyjä! 

Keskittyy täysillä omaan tekemiseen ja tämä 

näkyy kehityksessä



P2013 Valkoinen

• Oliver Kulmala: Joukkueen maalitykki ja 

peräänantamaton taistelija

• Tiitus Mätäsaho: Joukkueen 

luottomaalivahti kannattelee ryhmää usein 

huipputorjunnoilla

• Aleksi Engberg: Tuonut ryhmään valtavasti 

energiaa, asennetta ja taitoa



P2013 Vihreä

• Eeli Koskinen: Luotettava ja varma 

maalivahti, joka hoitaa aina oman tonttinsa 

kunnialla

• Jonas Sembach: Jonaksen yllättävät 

harhautukset, kuljetukset ja laukaukset 

aiheuttavat kylmiä väristyksiä vastustajissa

• Emil Lehti: Nopea pelaaja, joka kuljettaa, 

syöttää tai laittaa pallon maaliin, vaikka mistä 

tilanteesta



P2013 Sininen

• Elias Syrjäläinen: Aina täynnä energiaa. 

Menee vastustajista läpi ja heiluttelee 

maaliverkkoja lähes joka pelissä

• Iivari Kotakorva: Kova puurtaja. Kerkeää 

aina molempiin päihin kenttää. Erinomainen 

joukkuepelaaja!

• Leo Mannermaa: Kaikilla pelipaikoilla kuin 

kotonaan, hyvä pelisilmä ja lisää 

joukkuehenkeä sekä johtaen että kannustaen.



P2013 Keltainen

• Tomas Remes: Taistelee aina loppuun asti 

ja tuo vauhtia kentälle

• Jooa Rannikko: Hyvän pelirohkeuden 

omaava pelaaja, joka hoitaa jokaisen pelipaikan

• Justus Kivi: Taitava kuljettaja, joka haluaa 

aina voittaa



KP-75 P2012



P2012 KP-75

• Niklas Huovinen: Kehittynyt huimasti kauden 

aikana, joukkueen selkäranka

• Simo Kollanus: Puolustuksen tuki ja turva, 

taistelee aina viimeiseen saakka

• Eelis Sainio: Hyökkäyksen tilanteiden luoja ja 

erikoistilanteiden pyörittäjä



P2012 Vihreä
• Tomas Jurcius: Monipuolinen luottopeluri. 

Pelaa paikalla kuin paikalla. 

• Miro Uusitalo: Joukkueen vauhtikone ja 

tsemppari

• Eetu Sihvonen: Keskikentän kulmakivi ja 

joukkueen taistelija



P2012 Keltainen

• Dani Nyberg: Vikkeläjalkainen taituri. Pallo 

pysyy hyvin jalassa ja viimeistely myös hyvin 

hallussa! 

• Mirhat Gocdemir: Rohkea ja monipuolinen 

pelaaja, joka osaa pelata millä pelipaikalla 

tahansa

• Petja Kujamäki: Innokas ja rohkea maalivahti. 

Tsemppaa ja kannustaa joukkuekavereita



P2012 KP-75 Keltavihreä

• Konsta Kortesmäki: Kehittynyt hurjasti 

kauden aikana sekä maalivahtina että 

kenttäpelaajana

• Lenni Laitinen: Kehitys on ollut hurjaa heti 

siitä lähtien kun aloitti futiksen. Lenni on myös 

loistava joukkuepelaaja

• Väinö Koponen: Pelannut todella hyvin sekä 

maalivahtina että kenttäpelaajana 



KP-75 T2010-11



T2010-11 KP-75 Vihreä

• Camilla Kleemola: Positiivinen asenne niin 

peleissä kuin harjoituksissa. Pallotaitoa ja 

rohkeutta tullut kauden aikana hurjasti.

• Lumi Tervo: Aktiivinen osallistuja, jonka 

pallolliset taidot, uskallus ja liike kehittyneet 

kauden aikana.

• Beylul Futsum Tekeste: Aina hyvä 

asenteella ja sata lasissa liikkeellä. Rohkea ja 

peloton jokaisen pelipaikan pelaaja.



T2010-11 KP-75 Keltainen

• Nina Santala: Rohkeus ja pelinavaukset 

kehittyneet hurjasti. Aktiivinen maalivahti ja 

keltaisten liideri

• Inka Tillander: Hienoa kehittymistä 

pallollisessa pelaamisessa. Joka pelipaikan 

pelaaja ja ilopilleri

• Lily Vartiainen: Kehittynyt pallollisessa 

pelaamisessa. Nopea laituri ja vahva hyökkääjä



T2010-11 KP-75 Valkoinen

• Sindy Ketola: Kovaa laukova pallovarma 

katkoja ja joukkueen ilopilleri. Puolustuksen 

lukko ja tukipilari

• Netta Ruotsalainen: Aktiivinen osallistuja ja 

joukkueen sivurajalinko. Kehittynyt rohkeuden ja 

peliälyn kanssa huimasti

• Nuppu Lindfors: Pelirohkeus ja taktinen 

pelisilmä kehittynyt pallollisessa ja pallottomassa 

pelaamisessa. Löytänyt kauden aikana oman 

paikkansa valkoisten puolustuksessa.



T2010-11 KP-75 Musta

• Emilia Löfman: Hurja kehityskaari kauden 

aikana. Kasvanut pelaajana isoilla askelilla 

kaikilla osa-alueilla 

• Iida Hyttinen: Periksiantamaton, peloton ja 

monipuolinen pelaaja. Taitotaso kehittynyt 

hurjasti kauden edetessä

• Hilma Sohlman: Pallollinen rohkeus kasvanut 

paljon. Aina positiivinen periksiantamaton 

ilopilleri, joka pelaa tilanteet loppuun asti



KP-75 P2011



P2011 KP-75 Punainen

• Tomas Siren: Keskikentän työmyyrä ja pelin 

moottori. Todellinen taistelija ja taitava 

syöttökone

• Topi Mäkelä: Puolustuksen viimeinen lukko. 

Topin ohi ei mennä juosten eikä harhauttamalla

• Vertti Heiskanen: Puolustuksen kova luu. 

Viihdyttää yleisöä huikeilla nousuilla ja kovilla 

tykeillä



P2011 KP-75 Vihreä

• Elmo Järvinen: Noussut uudelle tasolle tällä 

kaudella. Saanut aimo annoksen rohkeutta niin 

pallolliseen peliin kuin kaksinkamppailuihinkin

• Niklas Annala: Varmoja otteita koko kauden 

ajan. Pystyy pelaamaan monipuolisesti eri 

pelipaikoilla

• Casper Saari: Kehittynyt pelaajana etenkin 

puolustuspelissä. Saanut tasaisuutta otteisiinsa



P2011 KP-75 Keltavihreä

• Aaro Haanpää: Joukkueen puolustuksen 

lukko, josta ei mennä helposti ohi. Ottanut 

hienosti roolia puolustuksen johtajana

• Aapo Koponen: Luotettava maalivahti, joka 

on torjunnoillaan pelastanut monta pistettä 

joukkueelle

• Berk Yildrim: Keskikentän pallovarma taituri, 

joka on kehittynyt kovasti kauden aikana 
varsinkin ratkaisevien syöttöjen antajana



P2011 KP-75 Keltainen

• Lassi Tarvainen: Joukkueen luottopelaaja. 

Kannustaa aina muita ja on kiva kaveri

• Peetu Jarva: Tekee joukkueen eteen 

uhrauksia. On kova maalivahti, kova myös 

kentällä

• Jonatan Jokela: Taktinen pelaaja jota pallo 

tottelee. Hyvä syöttelijä, kehittynyt paljon tällä 
kaudella



KP-75 P2010 YJ



P2010 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• YJ1 Jasper Auvinen
On omalla esimerkillään johtanut kentällä muita pelaajia 

tekemään parhaansa. 

• YJ2 Joel Korkeamäki
Aina valmis maalivahdiksi ja sinne paikalle haluaa. 

Monipuolinen pelaaja 

• YJ3 Olli Toikka
Kehittynyt kauden aikana paljon. Luottaa kaikkiin 

peliryhmän pelaajiin ja he luottavat Olliin



P2010 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• YJ4 Emil Däpp
Joukkuepaelaaja, joka pelaa paikalla kuin paikalla 

ennakkoluulottomasti

• YJ5 Matias Väisänen
Alakerran työmyyrä, joka jaksaa ottelusta toiseen taistella 

jokaisesta pallosta

• YJ6 Farhan Muntasir

Mieletöntä kehitystä kauden aikana. Kaikkien kaveri, joka 

antaa kentälle 110%. 



TuPS/KP-75 T2008- 09 YJ



T2008-09 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• T09 YJ1 Ruusu Ohtonen
Periksiantamaton, pelaa aina loppuun asti. Kuuntelee 

ohjeet ja toimii niiden mukaisesti

• T09 YJ2 Viivi Kokkonen
Viivi on vuoden aikana ottanut uuden pelipaikan haltuun ja 

on kehittynyt yhdeksi joukkueen luottopakiksi. 

• T08 YJ Alma Isopuro
Ahkera treenaaja, jota voi peluuttaa monella pelipaikalla. 

Aina positiivisella asenteella mukana



TuPS/KP-75 P2009 YJ



P2009 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• YJ1 Valtteri Mahlamäki
Varma torjuja, joka olemuksellaan rauhoittaa koko 

puolustusta. Jalalla pelaaminen kehittynyt kauden aikana.

• YJ2 Nooa Helkamo
Keskikentän pelintekijä, jolla pehmeän kosketuksen ja 

hyvän pelisilmän ansiosta ei ole ikinä kiire pallon kanssa 

kentällä.

• YJ3 Paavo Kilpeläinen 
Sähäkkä peluri, joka vauhdillaan ja tilanteiden loppuun asti 

pelaamisella aiheuttaa vastustajalle ongelmia.



KP-75/ TuPS P2008 YJ



P2008 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• YJ1 Veikko Nurminen
Kevään ja kesän suuri onnistuja, joka tekee paljon töitä 

joukkueen eteen. Harjoitteli myös paljon omatoimisesti.

• YJ2 Eetu Korkeamäki
Tekee asiat aina kentällä hyvällä asenteella ja tosissaan!



TuPS/KP-75 P2007 YJ



P2007 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• Boris Reinikainen:

Ottanut haltuun keskikentän hallitsijan roolin ja pallo taitava 
pelaaja. Taistelee myös hyvin fyysisesti vastustajia 
vastaan. 



TuPS/KP-75 T2007 YJ 



T2007 YJ

Vuoden keravalainen pelaaja

Eevi Ronkainen

Ahkera harjoittelija ja sinnikäs joka paikan pelaaja. 
On hienosti kehittynyt kauden aikana.



KP-75/TuPS P17 YJ



P17 YJ
Vuoden keravalainen pelaaja

• YJ1 Aleksi Artti

• YJ2 Jiazhau Pan



TuPS/KP-75 T18 YJ



T18 YJ 

Vuoden keravalainen pelaaja

Silja Soikkeli

Varma puolustaja, jonka tekemiseen on voinut 

koko joukkue luottaa. 



Naiset



KP-75 Naiset

Vuoden keravalainen pelaaja

Janina Hakkarainen

Joukkueen selkäranka, taistelee, juoksee, puolustaa, 
kannustaa ja osaa pelatakin.



Taitomerkit

Kulta 1 kpl

Hopea 6 kpl

Pronssi 17 kpl 

Yhteensä 24 mitalistia

Taitotesteihin osallistui 105 pelaajaa



Kultamerkki

Sampo Holopainen P2013 



Hopeamerkit

Emil Lehti P2013 

Akseli Toura P2014

Väinö Rapinoja P2014

Johannes Jokela P2014

Juuso Takala P2014

Aatos Hirvonen P2015



Pronssimerkit
Matias Suvila P2010     

Vertti Heiskanen P2011

Tomas Siren P2011

Markus Markovitc P2011

Kasper Kalliokoski P2012

Eetu Sihvonen 2012

Joonas Sembach P2013

Paavo Karvonen P2013

Lenni Oksanen P2013

Aarne Aitolehti P2013

Jami Kalliomäki P2013

Eemi Lehto P2014

Veeti Taskinen P2014

Jonatan Siren P2014

Luca Laajasalo P2014

Olavi Kesti P2015

Sindy Ketola T2012





Vuosittain palkitut



Vuoden tyttöpelaaja 

Jemilia Lääperi (T2010-11)

Jemilia osallistuu aktiivisesti kaikkeen 

futikseen liittyvään. Aktiivista omatoimista 

harjoittelu myös melkein päivittäin



Vuoden poikapelaaja

Tomas Siren(P2011)

Joukkueen keskikentän pelintekijä. 

Taitotesteissä tänäkin vuonna mitali.



Vuoden taitopelaaja 

Sampo Holopainen (P2013)

Sampo saavutti tänä vuonna 

kultamerkin taitotesteissä, mikä on aina 

hieno saavutus. 



Vuoden pelinohjaaja

Lukas Hannonen

Aktiivinen pelinohjaaja, joka on lähes aina 

käytettävissä. Kokemusta karttuu koko 

ajan.



Vuoden valmentaja

Roope Isopuro 

P2011 ja P2009 YJ

Erinomaista työtä kahden eri ikäluokan 

päävalmentajana. 



Vuoden taustahenkilö

Sanna Lehto

Sanna on reippaalla otteellaan tehnyt 
paljon töitä kahden eri ikäluokan 
pelaajien eteen. 



Team Vakkila/Vuoden 
ikäluokka

T2010- 11 ikäluokka

Ikäluokan pelaajamäärä on noussut tasaisesti. 

Tytöt viihtyvät hyvin yhdessä ja tekemisessä on 
ILO mukana. 



KP-75 yhteistyökumppanit


