
Itäinen alue palkitsi menestyjiä ja seuratoimijoita menneeltä jalkapallokaudelta 
 
Suomen Palloliiton Itäinen alue palkitsi perjantaina Seurojen ääni -seminaarin palkintogaalaillallisella Mikkelissä 
menestyjiä ja seuratoimijoita vuodelta 2021. Alueen Vuoden seurana palkittiin Palokan Riento. 
 

Vuoden lasten valmentajat (3) 
Suomen Palloliiton strategiassa lasten valmennus ja sen kehittäminen ovat tärkeässä asemassa. Strategiaprojektissa 
"kehitämme lasten valmentajien ydintaitoja seuraympäristössä" yhtenä keskeisenä tavoitteena on lasten valmentajien 
arvostuksen lisääminen. Haluamme osana tätä tavoitekokonaisuutta nyt palkita ansioituneita lasten valmentajia, 
jotka arvokkaalla työllään mahdollistavat lasten laadukkaan ja turvallisen harrastamisen.   
 
Anni Mantsinen, Lapinlahden Pallo-95 
 
Anni Mantsinen urakoi tulevallakin kaudella kahden ikäluokan valmentajana Lapinlahdella. Annin innostus on 
tarttuvaa ja se luo lapsille positiivisen ja iloisen harjoitusympäristön. Omalla esimerkillään Anni kannustaa lapsia 
eläytymään peliin ja kannustaa monipuoliseen liikuntaan myös jalkapalloharjoitusten ulkopuolella. Anni Mantsinen on 
vielä valmentajana nuori mutta oman pelaajaura, ja sen tuoma lajituntemus paistavat toiminnassa. Heittäytyvä 
valmennustapa vaikuttaa myös laajemmin seurassa. Annin asenne antaa apuvalmentajille ja vanhemmille lisäintoa 
osallistua joukkueiden toimintaan sekä innostaa myös ihmisiä sitoutumaan LaPa-95 seuratoiminnan eri tehtäviin. 
 
Ville Homanen, Ylämyllyn Yllätys 
 
Ylämyllyllä pelaajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Positiiviseen kehitykseen oma osuutensa on ollut 
Ville Homasella. Villen valmentamien joukkueiden pelaajamäärät ovat poikkeuksetta kaksinkertaistuneet, ja sen lisäksi 
harjoitusaktiivisuus on noussut. Lisääntynyt innostus on näkynyt myös Yllätyksen joukkueiden pelisuorituksissa. Ville 
valmentaa tällä hetkellä kolmea joukkuetta. Joukkueiden valmennustiimissä vastuuta ja oppia jaetaan avoimesti. 
Kaikille valmentajille tieto harjoitteista ja tavoitteista lähetetään aina etukäteen. Näin apuna toimivat isät ja äidit 
tietävät, mitä harjoituksissa tehdään ja miksi. Villen kanssa on myös helppo keskustella esimerkiksi valmennuslinjan 
kehittämisestä tai antaa yleistä palautetta toiminnasta. 
 
Kalle Kangaspunta, Jippo-juniorit ry 
 
Kalle Kangaspunta on tehnyt juniorityötä Jippo-junioreissa 10 vuoden ajan. Kallen toiminta on ihailtavaa niin seuran, 
pelaajien kuin vanhempienkin silmin katsottuna. Hän eläytyy treeneihin sekä peleihin ja suunnittelee perusteellisesti 
tehtävät harjoitteet. Hän ohjaa pelaajia niin yksilöinä kuin joukkueenakin. Kallen tyyli on kannustava, innostava ja 
samalla vaativa unohtamatta hyvää huumoria ja leikkimielisyyttä. Hän on erittäin asiantunteva valmentaja ja itse pelin 
ja pelityylin opettaja, jota Jippo-junioreissa vaalitaan. Valmentamisen ohella Kallen aikaa on riittänyt myös seuran 
hallitustyöskentelyyn.  
 

Vuoden nuorten valmentaja:  
 
Jouni Antikainen, KuPS 
 
Jouni Antikainen on tehnyt pitkä uran kuopiolaisen juniorijalkapallon parissa. ”Joppe” on nähnyt vuosien varrella 
valmentamiensa pelaajien kehittyvän Kuopion Palloseuran edustusjoukkueeseen ja jopa maajoukkuetasolle saakka. 
Kokemus näkyy mm. rauhallisuutena kehittää yksilöitä ja sen kustannuksella tinkiä tarvittaessa yksittäisten pelien 
lopputuloksista. Pitkänlinjan juniorivalmentajana Jouni Antikaisen matkalle on mahtunut toki menestystäkin. Siitä 
viimeisimpänä saavutuksena SM-hopeaa 2006 ikäluokan kanssa menneeltä kaudelta. Tästäkin joukkueesta on noussut 
pelaajia juniorimaajoukkueeseen kuin KuPS:n edustusjoukkueen rinkiin. 
 
 
*************************************************************************************** 
 
 
 
 



 

Vuoden pelaaja:  
 
Urho Nissilä, KuPS 
 
Itäisen alueen vuoden pelaaja Urho Nissilä oli Kuopion Palloseuran menestyksekkään kauden kulmakivi. KuPS:n oma 
kasvatti nousi Veikkausliigasta maajoukkueeseen ja keräsi Captain’s Ball -gaalassa Vuoden keskikenttä, Vuoden 
Syöttäjä ja Vuoden Liigapelaajan palkinnot. Menestys on tulosta pitkäjänteisestä työstä ja pelaajana ”Upi” on 
esimerkillinen sekä kentällä että sen ulkopuolella. 
 

Vuoden valmentaja:  
 
Simo Valakari, KuPS 
 
Simo Valakarin kohdalla perustelut voi tiivistää yhteen sanaan: menestys. KuPS saavutti kaudella 2021 Suomen Cup -
voiton ja Veikkausliigassa hopeaa. Euro -pelien mahtavat suoritukset alleviivaavat Valakarin loistavaa työtä 
Keskuskentällä entisestään. Simo pystyi luomaan positiivisen hengen ja toimintakulttuurin lyhyessä ajassa sekä 
muuttamaan KuPS:n pelitavan täysin harjoituskauden aikana. Vaikka Kuopion Palloseurassa pelasi Veikkausliigan 
tähtipelaajia, ei sovi unohtaa, että Valakari tiimeineen jalosti useasta nuoresta esiin piilevän potentiaalin. Voitaneen 
todeta, että kausi 2021 oli valmentajalta maksimisuoritus ja tämä huomioitiin myös Captain’s Ball gaalassa 
Veikkausliigan Vuoden valmentaja -palkinnolla. 
 

Vuoden tyttöpelaaja:  
 
Anni Hartikainen, KuPS 
 
Anni Hartikainen pelasi itsensä kaudella 2021 KuPS edustusjoukkueen sekä maajoukkueen 
vakiokasvoksi.  Kansallisessa Liigassa Anni pelasi 18 ottelussa viimeisteli niissä yhteensä neljä maalia. KuPS voitti 
kaudella 2021 Kansallisen Liigan kultamitalin, joka oli historian ensimmäinen naisten mestaruus Kopiossa. Anni esiintyi 
edukseen myös U19 maajoukkueessa Tanskan EM-karsintaturnauksessa.  
 

Vuoden poikapelaaja:  
 
Otto Ruoppi, KuPS 
 
Otto Ruoppi nousi viime kaudella 15-vuotiaana pelaamaan Kakkosen pelejä ja oli oman ikäluokkansa maajoukkueen 
vakiopelaaja. Jalkapallokausi 2021 oli Oton osalta myös tuloksellisesti menestys. Pelintekijä johdatti KuPS:n joukkueen 
Kaj Pahlman -turnauksessa SM-hopealle ja oli merkittävässä roolissa Itäisen aluejoukkueen voittaessa alueturnauksen.   
Otto on tuttu näky Keskuskentällä omien joukkueharjoitusten ulkopuolella. Määrätietoinen harjoittelu on kehittänyt 
lahjakasta junioria systemaattisesti eteenpäin ja talven harjoituksissa Otto on päässyt testaamaan KuPS:n Veikkausliiga 
-joukkueen vauhtia.   
 
*************************************************************************************** 
 

Vuoden erotuomari:  
 
Heini Hyvönen 
 
Tunnollinen naisten Suomen tähti avustava. Päässyt jo useampaan miesten ykkösen, kuin myös naisten mestareiden 
liigan otteluihin kuluvalla kaudella. Nimettiin ykkösen avustavaksi erotuomariksi tulevalle 22-23 kaudelle. 
 

Vuoden seuratyöntekijä:  
 
Matti Silvennoinen, Jyväskylän Komeetat 
 



Vuoden seura:  
 
Palokan Riento 
 
*************************************************************************************** 
 

Respect-palkittavat 
 
Respect-palkinto voidaan myöntää moninaisesta työstä ja ansioista jalkapallon ja/tai futsalin eteen. 
 
Eero Nieminen, Taipalsaaren Veikot 
 
Eero Nieminen on ollut mukana Etelä-Karjalalaisessa jalkapallossa eri rooleissa yhtäjaksoisesti jo 55 -vuotta. 
Hallintotehtävissä Eero on toiminut Taipalsaaren Veikkojen jalkapallojaoston puheenjohtajana vuodesta 1977 lähtien, 
minkä lisäksi hän toimi Lappeenrannan erotuomarikerhon johtokunnassa yli 20 vuotta. Kentän puolella Eeron 
kärsivällisestä ja sitoutuneesta asenteesta on saatu nauttia pelaamisen lisäksi mm. juniorivalmentajana ja huoltajana 
TsV:ssä, PEPOssa ja Rakuunoissa. Erotuomariurakin jatkui aina vuoteen 2018 asti. Roolista riippumatta Eero tarttunut 
toimeen hurtin huumorin sävyttämänä asettaen aina muut etusijalle. On mahdotonta edes arvioida kuinka monen 
lapsen, nuoren ja aikuisen jalkapalloharrastus ja kehittyminen pelaajana tai erotuomarina on mahdollistunut Eeron 
pyyteettömän työn myötä.  
 
Pekka Ripatti, Savilahden Urheilijat 
 
Pekka Ripatti on Savilahden Urheilijoiden kivijalka. Vuosikymmeniä kestänyt työ jalkapallon parissa tehty on pitänyt 
sisällään useita rooleja. Luonnollisesti rakkaus lajiin alkoi pelaajana ja jatkui luontevasti valmentajana. Aktiivisen Pekan 
panos ei ole rajoittunut pelkästään kentälle, vaan palavereja on istuttu niin hallituksen jäsenen kuin 
puheenjohtajanakin yhteensä kymmeniä vuosia. Savilahden Urheilijoiden lisäksi Pekan panoksesta on kiitollinen myös 
mikkeliläinen erotuomaritoiminta, sillä Pekka Ripatilla on ollut merkittävä rooli Mikkelin Erotuomarikerhossa. 
 
Vesa Vainio, Kiuruveden Palloilijat 
 
Vesa Vainio keskeinen osa yläsavolaisen jalkapallon menestystarinaa. Alueen yhteistyö ja pelaajapolku ovat tunnetusti 
tuottaneet lahjakkuuksia aina maajoukkueeseen saakka. ”Vesku” on ollut toiminnassaan hyvin johdonmukainen, 
kuunteleva ja oikeudenmukainen. Hänen motivaatiostaan ja sitoutumisestaan voi jokainen ottaa mallia. 
Luottamusroolien lisäksi Vesa on toiminut aktiivisesti ja menestyksekkäästi myös valmentajana. Opettajana hän on 
ymmärtänyt yksilöiden merkityksen jo ennen kuin siitä tuli valtavirta-ajattelua. Pitkästä rupeamasta huolimatta Vesan 
into ei hyydy, hän on yhä edelleen tuttu näky Kiuruveden jalkapallokentillä. 


