D-tytöillä ilonen meininki Oulun Powerissa!
KaVe-tyttöjen peli Powerin D-tyttöjen sarjassa oli mukavaa katseltavaa valmentajan silmille.
KaVe 1 pelasi koko nelipäiväisen turnauksen ajan hyvällä asenteella, ja saavutti voittoja tasaiseen tahtiin jokaisena
pelipäivänä, sijoittuen lopulta D-tyttöjen kovatasoisessa kilpasarjassa sijalle 31. Erityisesti valmentajan mieltä
lämmitti tyttöjen kokonaisvaltainen toiminta turnauksessa. Alkuverryttelyt, tuomaroinnit, syömiset.... kaikki toiminta
hoitui tytöiltä oma-aloitteisesti, ja oikea-aikaisesti... Valmentajana tarvitsi vaan sivusta seurata ja myhäillä tyttöjen
urheilullista toimintaa!
KaVe 2 pelasi samassa D-tyttöjen kilpasarjassa, jossa oli kaiken kaikkiaan 69 joukkuetta. Tytöillä oli
ykkösjoukkueeseen nähden vähän hankalammat lähtöasetelmat peleihin, kun joukkue oli uudistunut kevään sarjoista
hieman. Mutta tyttöjen kannustushuudot ja -tanssit olivat ylivertaisia, ja pelikin parani koko ajan turnauksen
vanhetessa, ja sitten sunnuntain peleissä tuli se palkinto, kun molemmat päivän pelit päättyivät KaVe-tyttöjen
voittoon!
Turnauksen myötä jätettiin nyt hyvästit minilentopallolle ja voidaan alkaa olemaan C-tyttöjä!
Kiitokset tytöille Oulun reissusta :)
Jouni
______________________________________________________________________________
Ohessa kuvasatoa Oulun Powerista.

KaVe 1 poseerauskuvassa viimeisen ottelun jälkeen, ja ilmeistä näkee, miten ottelussa kävi.

KaVe 2 poseeraamassa jollakin ottelutauolla, ja iloiset ilmeet kertoo, et hyvin menee, mutta
menköön!

Sanni menossa iskemään ja muut varmistavat

Nean isku lähtee tässä

Ja sit tuuletetaan!!!

Sofia passi on lähtenyt ja muut jatkavat...

Elli jujuttaa sormilla.

Saida syöttää näin..

Tässä puolestaan Nean tyylinäyte...

Ja tässä syöttää sitten Juuli.

Anu opastaa tyttöjä aikalisällä

D-tyttöjen aluesarjat päätökseen.
KaVe 1-DT pelasi viimeisen aluemestaruussarjan turnauksen Korsossa lauantaina 18.4. Turnauksessa pelattiin sijoista
5-8. Tytöt pelasivat hyvän turnauksen voittamalla kaikki kolme pelaamaansa ottelua ja sijoittuvat
aluemestaruussarjassa sijalle 5. Hieno saavutus tytöiltä, ja turnauksessa valmentajan tehtävää hoitaneelta Anu
Leppäseltä! KaVe voitti turnauksessa Kajo Yellow:n 2-0, samoin numeroin myös Vanle1:n, ja viimeisessä ottelussa tuli
2-1 voitto Korson Vedosta.
KaVe 2-DT pelasi oman viimeisen turnauksensa jo aiemmin, lauantaina 4.4. Heidän pelinsä pelattiin Hollolassa, missä

kisattiin sijoista 9-12. KaVe-tytöt hävisivät turnauksessa molemmille "emäntäjoukkueille" (Salpis 1 ja Salpis 2), mutta
voittivat viimeisessä pelissä PUMA:n, ja näin loppusijoitukseksi tuli 11. Hieno saavutus sekin, sillä pelit Salpiksia
vastaankin olivat tiukkoja, ja pienellä onnella olisi niissäkin voinut voitto kääntyä KaVe-tytöille.
Minilentisaika on nyt tytöillä Poweria vaille "pulkassa", eli siellä pelataan vielä D-tyttöjen sarjoissa, mutta sen jälkeen
on edessä siirtyminen isolle kentälle ja kuuden kenttäpelaajan peliin.
KIITOS TYTÖILLE KULUNEESTA KAUDESTA!
Terveisin

Jouni

______________________________________________________________________________

D-tyttöjen aluemestaruussarjan jatkolohkojen ensimmäiset turnaukset pelattu.
KaVe 1-DT pelaa aluemestaruussarjaa sijoista 1-8. Jatkolohkon ensimmäinen turnaus pelattiin Korialla, jossa KaVen
tytöt saavuttivat yhden voiton ja kaksi peliä päättyivät tappioon. Ensimmäisessä pelissä Kajo Black oli tiukassa pelissä
hiukan parempi, ja vei voiton lukemin 0-2. Toisessa pelissä KaVe-tytöt puolestaa ottivat iloisen 2-0 voiton, kun
vastassa oli Kajo Yellow. Kolmas peli kääntyi tiukkojen vaiheiden jälkeen tappioon lukemin 1-2 Korian Ponsi 2:sta
vastaan.
Lohkossa pelataan vielä toinen turnaus, jolloin kaikki kohtaavat vielä kertaalleen toisensa, ja odotettavissa on
tiukkoja otteluja siitä, ketkä kaksi joukkuetta selviävät pelaamaan mitalipelejä!
KaVe 2-DT pelaa puolestaan aluemestaruussarjaa sijoista 9-16. Tämän jatkolohkon ensimmäinen turnaus pelattiin
Heinolassa, jossa KaVe-tytöt ottivat hienolla esityksellä kaksi voittoa ja yksi peli kääntyi niukasti vastustajan voittoon.
Ensimmäisessä pelissä tuli 2-0 voitto ViLePa 2:sta vastaan. Toisessa pelissä kaatui samoin numeroin Myllyojan
Masters 1. Kolmannessa pelissä Salpis 1 osoittautui tiukassa pelin hiukan paremmaksi, ja vei voiton numeroin 0-2.
Tämän lohkon toinen turnaus pelataan Helilän koululla Kotkassa, lauantaina 14.3. 2009. alkaen klo 13.
______________________________________________________________________________
D-tyttöjen aluemestaruussarjan kotiturnaukset pelattiin Helilän koululla.
D-tyttöjen aluemestaruussarjan lohkojen 1 ja 4 turnaukset pelattiin lauantaina 31.1. Helilän koululla. KaVe 1-DT
pelasi lohkossa 4, ja KaVe 2-DT lohkossa 1.
Molemmat joukkueet pelasivat hyvää ja yritteliästä peliä, jota kelpasi runsaslukuisen yleisön ihastella! Ihasteltavaa oli
toki paljon myös vierailijajoukkueiden tyttöjen suorituksissa!
KaVe 1 voitti kaksi kolmesta pelaamastaan ottelusta, ja oli kolmannessakin voitossa tiukasti kiinni, mutta ensin Saidan
sormen loukkaantuminen, ja perään Saran nilkan vääntyminen sekoitti peliä sen verran, että ottelu kääntyi niukasti
numeroin 1-2 ViLePa 1:n eduksi. Voitot tulivat MäVi 2:sta (2-0) ja Salpis 1:stä (2-0) vastaan kauden parhailla
esityksillä. KaVe 1 jatkaa aluemestaruussarjaa tästä eteenpäin pelaamalla sijoista 1-8.
KaVe 2 pelasi omaa iloista peliään... Joukkueen tytöt jaksavat kannustaa toisiaan, oli pelitilanne mikä tahansa, ja se
siivitti tälläkin kertaa joukkueen hyviin suorituksiin! Hienoista esityksistä huolimatta joukkueelta jäi tällä kertaa
"palkinto" saamatta, kun Espoo-lentis ja Vanle 1 käänsivät äärimmäisen niukat ottelut loppuhetkillä edukseen. Kolmas
ottelu Korian Ponnen tyttöjä vastaan meni jo sitten vähän selvemmin vieraille. KaVe 2 jatkaa aluemestaruussarjassa
tästä eteenpäin pelaamalla sijoista 9-16.
______________________________________________________________________________

KaVe 2-DT kaudella 2008-2009 ylhäältä vasemmalta: Iida, Emilia, Roosa ja Ida, sekä
alhaalta: Sanni, Juuli ja Rita.

KaVe 1 DT kaudella 2008-2009: Ylhäältä vasemmalta, Sara, Sofia, Nea, Elise, Janni, Saida,
sekä takana valmentaja Jouni. Kuvasta puuttuu kipeänä kuvanottohetkellä ollut Laura.

KaVe:n D-tyttöjen kevät jatkuu aluemestaruussarjan pelien merkeissä.
Syksyn kiireiden vuoksi sivuille ei ole tarinaa syntynyt pitkään aikaan, mutta pelejä on kuitenkin pelattu, ja harjoiteltu
kovasti!
Syksyn aluemestaruusrunkosarjan tuloksena molemmat D-tyttöjoukkueet selvittivät tiensä kevään 2009
aluemestaruussarjan peleihin. KaVe 1 pelaa aluemestaruussarjan lohkossa 4 ja KaVe 2 lohkossa 1. Lohkojen

ensimmäiset turnaukset pelattiin 17.1. (lohko1) ja 18.1. (lohko 4). Näissä turnauksissa molemmat joukkueet
saalistivat yhden voiton ja kaksi tappiota. Lohkojen sarjatilanteet ovat hyvin tasaiset lohkojen kakkossijan osalta.
Lohko 1:stä johtaa KorPo2 puhtaalla pelillä, voitettuaan Espoon turnauksessa kaikki pelinsä, mutta kaikki muut
joukkueet (KaVe 2, Espoo ja Vanle 1) ovat tasapisteissä ennen seuraavaa turnausta! Lohkon 4 tilanne on
samanlainen, kun ViLePa 1 voitti Hollolassa pelatussa turnauksessa kaikki pelinsä, ja muut joukkueet (KaVe 1, Salpis
1 ja MäVi 2) pelasivat keskenään ristiin, ja ovat tasapisteissä.
Seuraavat D-tyttöjen aluemestaruussarjan turnaukset pelataan Helilän koululla lauantaina 31.1. alkaen klo 14.45.
Molempien lohkojen turnauksia pelataan silloin yhtaaikaa kolmella kentällä, joten luvassa on vauhtia ja iloista
tyttölentopalloa moneen makuun!
Tervetuloa seuraamaan pelejä!
______________________________________________________________________________
KaVe:n lentopallojunioreiden pikkujouluja vietettiin puurojuhlan merkeissä seuran saunatiloissa.
Ohessa kuvasatoa D-tyttöjen juhlasta:

D-tyttöjen ensimmäiset aluerunkosarjan turnaukset pelattu!
KaVe 1 kävi pelaamassa ensimmäisen turnauksen Korialla 25.10. Joukkueella oli turnauksessa kolme peliä, joista
kaksi päättyi KaVen voittoon numeroin 2-0. Vastustajina olivat Kausalan Yritys ja Kole-57. Emäntäjoukkue Korian
Ponsi 2 oli puolestaan "tyly" emäntä, ja vei KaVesta voiton numeroin 0-2. KaVen tyttöjen pelissä näkyi vähän
ensimmäisen turnauksen jännitystä, joka kuitenkin turnauksen vanhetessa helpotti hiukan, ja tulos turnauksesta oli
oikeinkin hyvä!
KaVe 2 pelasi puolestaan ensimmäisen turnauksensa 1.11. Mäntyharjulla, jossa niin ikään joukkueella oli kolme peliä.
Tuloskin oli peleistä yhtälailla hyvä, kun kahdesta ottelusta poistuttiin voittajina. Voitot tulivat Salpis 3:n ja MäVi 1:n
tytöistä. (2-0 ja 2-1). Tappio tuli sitten tiukassa ottelussa Salpis 2:sta vastaan numeroin 1-2. Joukkueen peli oli
turnauksen alusta lähtien iloista ja rentoa pelaamista, eikä turhaa jännittämistä ollut haittaamassa suorituksia! Mutta
sitten viimeisessä pelissä Salpista vastaan se jännitys hiukan nosti päätään, ja tiukka peli kääntyi niukasti Salpiksen
tyttöjen eduksi.
Mukava alku molemmilta joukkueilta, ja tästä on hyvä jatkaa seuraaviin turnauksiin, kun vaan pidetään mielessä,
ettei voittaminen vielä ole se kaikkein tärkein asia peleissä! Toki voittaminen on kivaa ja tuntuu mukavalta, mutta,

ainakin valmentajan silmät näkisi mieluummin vaan reippaan, iloisen ja yritteliään joukkueen, jonka pelaajista on kiva
pelata keskenään, jotka kannustavat koko ajan toisiaan, ja nauttivat yhdessä onnistuneista suorituksista... ja
unohtavat yhdessä virheet, ja keskittyvät taas tekemään vaan huolella uusia suorituksia!..... ja niinhän se vaan on,
että sillä tavoin tulee niitä voittojakin helpommin, ja voidaan taas iloita niistä :)
Joukkueiden seuraavat turnaukset ovat 15.11. Kausalassa (KaVe 1/DT) ja Hollolassa (KaVe 2/DT).
Jouni
______________________________________________________________________________

D-tyttöjen Etelän aluemestaruussarjan runkosarja käynnistyy.
D-tyttöjen aluerunkosarjan lohkon 1 ensimmäinen turnaus pelataa Korialla lauantaina 25.10. Turnauksessa on
mukana KaVe 1 / DT. Joukkueessa pelaavat: Elise Anttila, Saida Anttila, Sara Vuohelainen, Nea Hemming, Sofia
Knuuttila, Janni Norhio ja Laura Virtanen.
Lähtö Helilän Teboililta klo 8.15.

D-tyttöjen aluerunkosarjan lohkon 2 ensimmäinen turnaus pelataan Mäntyharjulla lauantaina 1.11. Turnauksessa
mukana KaVe 2 / DT. Joukkueessa Pelaavat: Rita Leppänen, Sanni Malm, Juuli Rairama, Iida Niskanen, Emilia
Permanto ja Roosa Kääriäinen.
Lähtö Helilän Teboililta klo 7.30.
______________________________________________________________________________
D-tyttöjen harjoitusvuorot kaudella 2008-2009:
Maanantai klo 18.00-19.30 Helilän koulu
Torstai

klo 18.00-19.30 Helilän koulu

Perjantai

klo 18.00-19.30 Karhulan liikuntahalli

Harjoitukset alkavat maanantaina 1.9.2008.

Heip tytöt :)
Tervetuloa taas innolla aloittamaan uutta lentopallokautta! Harjoitusten alkuun on vielä parisen viikkoa, jonka aikana,
innostuksesta riippuen voisitte pikkuisen runkojumpata, juoksukouluilla, ja sen semmoista.... vaikka vähän
palloillakin, niin sitten on kivempi aloittaa harjoitukset, eikä paikat tuu heti kipeeksi.
Terkuin

Jouni

Puh. 0400 515 366
______________________________________________________________________________

