
Juniori STPS Palkitut kaudella 2020 
 
Vuoden STPS Juniori: Aapo Karttunen B-pojat 
 
Esimerkillinen nuori urheilija, joka on jo vuosien ajan tehnyt 
määrätietoista kehittymistä kohti omaa huippuaan. Omaa kaikki 
hyvän jalkapalloilijan perusominaisuudet: hyvät lajitaidot ja pelin 
ymmärtämisen, hyvät fyysiset ominaisuudet sekä hyvät 
joukkuepelaajan ominaisuudet. 
 
 

Motivoitunein Tyttöpelaaja (Henni Malisen lautanen): Hilma Tissarinen T08 
 
Erinomainen joukkuepelaaja. On kehittynyt huimasti vuoden aikana 
kaikilla osa-alueilla. Harjoittelee ja pelaa nöyrästi ja vaikka onkin 
hiljainen ja vaatimaton pelaaja, on kentällä aina johtava pelaaja. Oli 
selkeä vahvistus ja isossa roolissa 06-07 tyttöjen Pohjoisen liigan joukkueessa. 
 
 
Vuoden B-juniori: Joonas Mäkäläinen B-pojat 
 
Mennyt topparina eteenpäin huimin askelin. Pelaaja, jota on vaikea 
ohittaa ja joka omaa hyvät pallolliset perustaidot. Mennyt fysiikassa 
paljon eteenpäin ja olikin joukkueen puolustuksen avainpelaajia. Tulee 
kolkuttelemaan pelipaikkaa edustuksessa. 
 
Vuoden valmentaja: Tuomas Olli 
 
Tehnyt pitkäjänteisesti hyvää työtä 07-06 tyttöjoukkueen valmentajana, 
josta pelillisenä palkintona on saavutettu Pohjoisen liigan paikka. 
Valmentajana kuitenkin tärkeintä on itsensä kehittäminen ja sitä kautta 
harjoitusten laadun ja jalkapallojoukkueen arjen kehittäminen. Tuomas on 
motivoitunut kehittymään yhä paremmaksi valmentajaksi ja on ansainnut 
vuoden valmentajan pystin. 
 
Vuoden kehittynein Juniori (Jukka Nokelaisen eli Jullen lautanen): Armi 
Partanen, T10 
 
Pelaaja, jolla on erinomaiset liikunta taidot ja lajitaidot. Pieni mutta 
pippurinen, joka aiheuttaa vastustajan puolustajille jatkuvaa 
päänvaivaa. Oli ikäluokkaa vanhempien mukana pelaamassa ja omassa 
joukkueessaan joukkueelle tärkeä maalintekijä. 
 
Vuoden maalivahti: Sanni Kotilainen T08 
 
Joukkueensa räväkkä veräjän vartija on kehittynyt isoin 
askelin maalivahtina. Omaa erinomaiset avut maalivahtina: uskaltaa 
kommunikoida kentällä ja ohjata peliä, mutta omaa myös maalivahdille 
tärkeää rohkeutta ja uskallusta tulla tilanteisiin. 
 



Vuoden joukkue: STPS T-06-07 
 
Joukkue osoitti, että Savonlinnan joukkue voi pärjätä omassa 
ikäluokassaan myös kilpailullisesti. Joukkueen pohjoisen Liigan paikka 
antaa ihan uutta uskoa muillekin seuran joukkueille. Joukkueessa on kova 
motivaatio kehittyä pelaajina ja valmentajina ja se ansaitsee vuoden 
joukkueen palkinnon. 
 
Vuoden seuratyöntekijä: Jarkko Ruohoaho T08 
 
Hoiti onnistuneesti T2008 joukkueen valmennuksen ja joukkueenjohtajan 

tehtävät. Pystyi valmentajana kehittämään joukkueen 

harjoittelukulttuuria ja pelaajien yksilöllisiä ominaisuuksia sekä 

joukkueen pelaamista. Hoiti valmennuksen ohessa kaikki jojon tehtävät 

kauden aikana, joka on erittäin arvostettava suoritus. 

 

Vuoden kulttuuriteko: Juniori STPS - Tanhuvaaran hallin pystytystalkoot. 

STPS perhe osoitti erinomaista sitoutumista ja yhteistoimintaa Hallin pystytystalkoissa. 

Paikalla talkoissa oli jopa enemmän porukkaa, kun toivottiin ja halli oli pystyssä 

nopeammin kuin oli alun perin suunniteltu. 

 

Vuoden yhteistyökumppani: Tanhuvaaran urheiluopisto. 

 

Juniori STPS on aloittelemassa pitkäaikaista yhteistyötä Tanhuvaaran Urheiluopiston 

kanssa. Yhteistyöhön kuuluu vahva turnaus, leiri ja Pelipäivien yhteistyö. Lisäksi 

yhteistyötä on jo aloitettu opiskelijoiden työharjoittelu osalta, Tanhuvaaran opiskelijat ovat 

tuoneet osaamistaan ja saaneet käytännön kokemusta Juniori STPS valmennustehtävistä. 

Opiskelija yhteistyö on seurassa koettu erinomaiseksi lisäarvoksi ja pelaajilta ja 

valmentajilta on tullut paljon kiitosta opiskelijoiden panoksesta. 

 
 
Joukkueiden palkitut pelaajat 
 
E-Tytöt: Jasmin Virolainen, Emmi Kukkonen, Anu Loikkanen 
 
Tytöt 08: Martta Sahlberg, Aino Kallio, Iida Kukkonen - kehittyneimmät 
pelaajat 
 
Tytöt 06-07: Aino Viremo, Emmiina Olli, Saana Pirhonen 
 
Naiset: Sanni Nuopponen ja Siiri Tissarinen - kehittyneimmät pelaajat, 
Roosa Behm - tsemppari ja ahkerin harjoittelija 
 
2012- Innostunut Ilopilleri - Onni Huttu. Viekas hyökkääjä - Oiva 
Nissinen. Pieni, mutta pippurinen - Vili Kinnunen 
 



2011- Aktiivinen osallistuminen kauden tapahtumiin: Sisu Kautonen, Noel 
Tiihonen, Oskari Huhta, Jiri Hytönen 
 
2010- Pietari Litmanen - vuoden tulokas. Kerkko Kyttälä - kehittynein 
pelaaja. Eetu Heinonen -vuoden maalivahti 
 
2009: Karjalainen Veeti – taitopelaaja. Jared Aklilu - kehittynein 
pelaaja. Petja Pirhonen - tsemppipelaaja 
 
2008: Antti Lajunen - aktiivinen harjoittelija. Kehittynyt joka 
osa-alueella ja peleissä aktiivinen. Leevi Partanen - kauden kehittyjä. 
Pallollinen pelaaminen kehittynyt paljon on peleissä iloinen ja sitkeä 
puolustaja. Apro Käyhkö - kehittynyt maalivahtina, on järkipelaaja ja 
omaa voimakkaat potkut. 
 
D13-07- Aaro Hirvonen - tunnollinen harjoittelija. Elmo Kuutti – 
joukkuepelaaja. Mika Loikkanen - kauden kehittyjä 
 
D14-06- Kari Kerman - tunnollinen harjoittelija. Eetu Ruuskanen – 
joukkuepelaaja. Elmeri Turkka - kauden kehittyjä 
 
STPS KUP YJ – B – nuoret: 
Taitava keskikentän työmyyrä: Jesse Huittinen. Läpimurto: Miro 
Naukkarinen. Nuori urheilija: Anttoni Kunttu 

 
 

Seuran taitokisojen taitomerkit 2020: 

 

Kultamerkki  Emmi Kukkonen T2009 

  Aino Viremo T2007 

  Armi Partanen T2009 

  

Hopeamerkki Enni Auvinen T2009 

  Emmiina Olli T2007 

  Saana Pirhonen T2007 

  

  

Pronssimerkki Siitonen Tatu P2008 

  Tissarinen Hilma T2008 


