Presidentin puheenvuoro
Seura seurassa vai joukkueena seurassa ?
Toimimmeko seurana seurassa ja joukkueena seurassa ?
Toimimmeko seurana seuran sisällä vai olemmeko joukkueena ja
seuran toimijoina sitoutuneet toimimaan seurassa sovittujen sääntöjen ja yhteisten päätösten mukaan ?
Olemme KaaPo:ssa pyrkineet luomaan kaikille joukkueille tasapuoliset toimintaedellytykset toimia, harjoitella ja pelata. Seura pyrkii
valitsemaan joukkueille tasokkaita ja sopivia valmentajia, olosuhteita
kehitetään yhdessä muiden seurojen ja kaupungin kanssa ja toiminnan kehittämiseksi olemme yhtenäistäneet ohjeistuksia ja tapaa toimia seurassa. Toiminnassa on aina kehittämistä ja sitä pyritään jatkuvasti tekemään kaikilla seuran toiminnan osa-alueilla. Kaikenlainen
palaute seuran toiminnasta on tervetullutta ja toivottavaa.
Tulevan vuoden aikana tavoitteena on luoda kaikille seuran toiminnassa mukana oleville mahdollisuuksia antaa palautetta ja parannusehdotuksia toiminnan parantamiseksi.
Viime kauden aikana valmentajat ovat yhdessä luoneet valmennuslinjan D-junioreista edustusjoukkueisiin. Yhtenäisen valmennuslinjan
avulla varmistutaan että jokainen tyttö ja poika saa ikäänsä nähden
sopivia haasteita ja siirryttäessä ikäluokasta toiseen ja valmentajan
vaihtuessa tiedämme että yhdessä sovitut asiat on harjoiteltu edellisessä ikäluokassa. Valmenuslinja ei ole pelkkä kirjanen toimistossa
tai valmentajan kassissa vaan se on tarkoitettu työkaluksi jokapäiväiseen toimintaan. Jokaisen valmentajan ja joukkueen vastuulla on toimiminen sovittujen linjausten mukaan jotta voimme vakuuttaa nuoret
ja vanhemmat siitä että toimimme sovittujen sääntöjen mukaan ja että
seuralla on linja, jota noudatamme. Uuden ajattelun ja linjauksen saaminen käytäntöön ja jokapäiväiseen toimintaan vaati meiltä kaikilta
avoimuutta ja mahdollisesti omien totuttujen toimintatapojen muuttamista. Seuran linja tulee olemaan se että valmentajien valinnassa
ratkaisevaa on sitoutuminen valmennuslinjan taakse.
Valmentajakerho on keskeinen toimintatapa, jolla valmennukseen ja
valmennuslinjaan liittyviä asioita viedään käytännön tasolle. Kerho
on myös paikka keskusteluun ja kriittiseen palautteen antoon, johon
kaikkien valmentajien pitää osallistua.
Seuran yhtenä arvona on luotettavuus ka
ikilla toiminnan tasoilla. Seura luo toiminnassa mukana olevien kanssa seuran yhteiset toimintatavat ja säännöt, joiden pohjalta päätöksiä
tehdään ja joukkueet toimivat. Tavoitteena on tehdä päätöksiä seuran
parhaaksi ja yhtenäisen toimintatavan muodostamiseksi. Kaikkien
meidän pitää toiminnassamme noudattaa sovittuja aikatauluja ja pelisääntöjä.

toimijoita työskentelemässä tyttöjen ja poikien harrastuksen mahdollistajina, pelaajamäärän lasku on pysähtynyt ja suunta on toivottavasti
ylöspäin tulevaisuudessa.
Toivotankin kaikille joukkueille, pelaajille, toimihenkilöille ja vanhemmille aurinkoista kautta 2011 ja ollaan kaikki mukana omien resurssien
mukaan joukkueen ja seuran toiminnassa. Ilman vapaaehtoisia toimijoita ei ole seuraakaan.
”KaaPolaisuus on kaarinalaisuutta”
Olli Tuominen
Puheenjohtaja

In memoriam - Pauli Hollmén
Kaarinan Pojat ry sai maanantaina 9.5.2011 suru-uutisen, kun seuran perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja Pauli Hollmén menehtyi
äkillisesti 87 vuoden iässä.
Pauli toimi KaaPo:n ensimmäisenä puheenjohtajana vuodesta 1959
aina vuoteen 1983 saakka, joten hän johti seuraa sen ensi askelten
jälkeen kunnioitettavat 25 vuotta. Paulin työtä KaaPo:n eri toimissa
ovat ansiokkaasti jatkaneet hänen tyttärensä Kristiina Lehtinen sekä
tyttärentytär, nykyinen varapuheenjohtaja Susanna Lehtinen.
Pauli oli KaaPo:n suuri tukija ja kannattaja ja olipa hän tuttuun tapaansa hankkinut kausikortinkin kaudelle 2011.
Tuo kortti jää nyt käyttämättä, joten Keskurin katsomossa on yhden
suuren KaaPolaisen tyhjä paikka, jonka uuden polven KaaPolaiset
pyrkivät täyttämään Paulin muistoa kunnioittaen.
Kaarinan Pojat ottaa osaa Paulin omaisten suruun ja haluaa kunnioittaa hänen muistoaan kiittämällä häntä kaikesta seuran eteen
tekemästään työstä ja jatkamalla seuran kehittämistä tavalla josta
hän olisi ylpeä.

Tapahtumat
30.5. Naisten Ykkönen KaaPo-Viikingit klo 18.30 Kaarinan Keskuskenttä
2.6. Naisten Ykkönen KaaPo-Kuusysi klo 18.30 Kaarinan Keskuskenttä
6.-8.6 Kesäkuun Futiskoulu
9.6. Naisten Ykkönen KaaPo-Pyrkivä klo 18.30 Kaarinan Keskuskenttä

Seuran toiminnassa 30 vuotta mukana olleena näen seuran tilanteen
tällä hetkellä kaikesta huolimatta hyvänä. Joukkueissa on innokkaita

17.6. Miesten Kolmonen LTU-KaaPo klo 18.30 Kaarinan Keskuskenttä

Kuukauden Kaapolainen

Vieraskynä

Nimi: Roope Rasmus Läpinen

Maksatko SINÄ lipustasi?

Toimi / joukkue: keskikenttäpelaaja #10, PD98
Syntymäaika: 9.6.1998
Vuodet KaaPossa: pelaajana 2 vuotta
Roope on toisen polven KaaPolainen, joka kulkee isänsä jalanjäljissä kohti Suomen futishuippua. Hyvän taustan peliuralleen Roope on
saanut Kaarinan Nappuloiden Littoisten kyläjoukkueessa sekä oman
ikäluokkansa edustusjoukkueessa. KaaPoon siirryttyään peliaikaa on
oman joukkueen lisäksi tullut myös vuotta vanhempien poikien joukkueessa. Omassa joukkueessaan Roope kuuluu joukkueen kapteenistoon.
Koulua Roope käy Kotimäen koulun 6B-luokalla. Lempijutuiksi koulussa Roope nimeää liikunnan, englannin sekä välitunnit; hyvän jalkapalloilijan tulee osata pitää kunnostaan huolta, jutella kansainvälisille pelikavereille ja medioille sekä viettää myös vapaa-aikaa rennosti.
Lempiasiat tukevat tulevaisuuden uraa, eikö totta?
Vapaa-aika Roopella kuluu tietysti isoksi osaksi jalkapallon parissa niin
pelaajana kuin tuomarinakin. Lisäksi kaverit, urheilun seuraaminen,
tietokone sekä TV: katselu vievät osan ajasta. Aikaa riittää kuitenkin
myös perheelle, mihin kuuluu vanhempien lisäksi isosisko ja isoveli.
Roopen omat jalkapallosuosikit löytyvät kaikki Espanjasta. Fc Barcelona, pelaajat Messi ja Xavi sekä Espanjan maajoukkue ovat Roopen
ykkössuosikkeja.
Nappula-ajan jälkeen peliuran jatkuminen KaaPossa tuntui Roopesta
kaikkein parhaalta vaihtoehdolta. Moni muukin KaaNan 98-ikäluokan
edustusjoukkueen pelaajista valitsi KaaPon ja kavereita oli helppo seurata. Lisäksi harjoitukset ovat lähellä, valmennuksen taso on hyvää ja
joukkuekaveritkin kivoja.

Mikä meihin ihmisiin oikein menee kun saavumme jalkapallo-ottelun
lippuluukulle? Meihin samoihin ihmisiin, jotka maksamme elokuvista,
teatterista, konserteista jne.
Suomalainen jalkapallo kamppailee sarjatasosta riippumatta vuodesta
toiseen saman ongelman parissa: mistä löytää katsojia stadioneiden lehtereille? Ja kun heitä katsomoon saadaan, miten heidät saadaan ymmärtämään, että tästäkin tapahtumasta tulee maksaa pääsylipun hinta?
Suomalaiset jalkapalloseurat potkivat takavuosina itseään nilkoille oikein urakalla jakamalla otteluihin vapaalippuja ja luomalla keinotekoisia
kampanjoita, joilla väkeä houkuteltiin katsomoihin, mutta tällä saatiin
aikaan vain hetken huuma. Jokusen uuden katsojan nämä harharetket
katsomoon ehkä toivat, mutta isossa kuvassa haitat ovat hyötyjä suuremmat. Unohdettiin itse tuotteen, ottelun ja ottelutapahtuman pitkäjänteinen kehittäminen, joka pitkässä juoksussa tuo houkuttelevuudellaan
stadioneille uusia katsojia ja saa heidät tulemaan sinne myös uudestaan.
Toki tämä työ on varsinkin suomalaisessa jalkapallossa tuskallisen hidasta ja kärsivällisyyttä vaativaa, mutta se on loppujen lopuksi ainoa
oikea tie onneen, katsojamäärien nousuun.
Maksava katsoja odottaa luonnollisesti saavansa vastinetta rahoilleen,
mutta rajallisilla taloudellisilla resursseilla toimivat seurat eivät kykene
vastaamaan huutoon ja näin oravanpyörä on valmis. Seurat kaipaavat
toimintansa kehittämiseen kipeästi lisäresursseja ja otteluiden lipputulot
ovat yksi kanava, jota ei nykyisellään kyetä hyödyntämään.

Roopen odotukset kaudelle 2011 ovat oman pelin kehittäminen, oman
joukkueen pärjääminen piirisarjassa sekä onnistunut Barcelonan reissu.
KaaPon 98-pojat kävivät viime vuonna kansainvälisellä harjoitus- ja
pelimatkalla Ruotsin Jönköpingissä ja tänä vuonna matkaan lähdetään
siis Espanjan Barcelonaan.

Myös me KaaPolaiset pyrimme kehittämään toimintaamme ja tuotettamme saadaksemme yhä useampia kaarinalaisia Keskurin lehtereille.
Pieni mutta pippurinen vapaaehtoisten joukko tekee parhaansa, jotta
kykenisimme tarjoamaan katsojillemme edes nykyisellään korkeintaan
välttävät olosuhteet ja tämän joukon työtä suuresti arvostavana on todella turhauttavaa kuulla lippuluukulla otteluun tulevilta katsojilta mitä
mielikuvituksellisimpia selityksiä miksi juuri hänen tulisi päästä otteluun ilmaiseksi. Emme pysty tarjoamaan huippuluokan olosuhteita tai
huippuluokan peliä, mutta teemme kaikkemme, että jatkossa nämäkin
epäkohdat korjaantuisivat ja tässä työssä tarvitsemme kaikkien kannattajiemme tukea, myös lippuluukulla.

Tulevaisuudessa Roope toivoo pääsevänsä ensin pelaamaan hyviin
B- ja A-juniorijoukkueisiin sekä siitä eteenpäin Veikkausliigaan. Suuri haave on tietysti päästä ulkomaille pelaamaan. Vaikka matka veisi
Camp Noulle, on Roopella silti terveisiä meille kaikille KaaPolaisille:
“Kaapolaisuus on Kaarinalaisuutta”.

Kunnioita peliä, kunnioita vapaaehtoistemme tekemää työtä ja kunnioita kentällä kaikkensa antavia pelaajia maksamalla lipustasi. Jokainen
euro auttaa meitä viemään kaarinalaista ja koko suomalaista jalkapalloa
suuntaan, jossa lopulta liput ovat haluttua tavaraa, joita ei jokaisessa ottelussa kaikille edes riitä.

Yhteistyökumppanit 2011

Kiitän kaikkia lipustaan maksavia ja kausikortin ostaneita tuestanne.
Toivon, että joukkonne on jatkossa nykyistä huomattavasti suurempi.
Kim Ekroos
Toiminnanjohtaja

