Viialan Peli-Veikkojen kauden 2019 päättäjäisiä vietettiin Viialan
työväen talolla 1.11.
ViiPVn kauden 2019 päättäjäisiä vietettiin Viialan työväentalolla 1.11.
Paikalla oli yli 200 ViiPV yhteisön jäsentä. Kulunut kausi meni jälleen
kerran nopeasti. Päättäjäisissä seuran puheenjohtaja Kari Salin toivotti
paikalla olijat tervetulleeksi. Tilaisuudessa käytiin kulunutta kautta läpi,
tehtiin katsaus tulevaan sekä tietysti palkittiin pelaajia ja lopuksi nautittiin
tarjoiluista munkkien ja limun/kahvin parissa.

Kuluneella kaudella Viialan Peli-Veikoilla oli toimintaa junioreiden puolella
kahdelletoista eri ikäryhmälle 3-vuotiaista perhefutaajista 14-vuotiaisiin
C-junioreihin saakka. Piirinsarjoissa peliryhmiä junioreiden sarjoissa oli 10.
Kolmessa vanhimmassa ikäryhmässä seuralla oli yhteistoimintaa
lähialueiden seurojen kanssa. P12 ja P13 oli YJ joukkueet Toijalan Pallon
kanssa ja P14 joukkueella Leki-Futiksen kanssa. Aikuisten puolella oli
miesten ja naisten joukkueet. Rekisteröityjä pelaajia seuralla oli tällä
kaudella noin 180. Toimihenkilöitä eri tehtävissä mukana oli noin 40.

Oli jälleen kerran ilo seurata eri ikäryhmien toimintaa kauden aikana niin
harjoituksissa kuin otteluissakin. Joukkueet esittivät paljon hienoja,
riemukkaita ja jännittäviä otteita ja näistä voimme olla ylpeitä. Varsinkin
P9 ja P12 joukkueet menestyivät varsin hyvin omissa sarjoissaan. Pitkästä

aikaa seuralla oli juniorijoukkue myös 11v11sarjassa, joka pelataan isolla
kentällä. Edellisen kerran tämä tapahtui 16 vuotta sitten.
Seuramme pienimpien junioreiden Vipanat perhefutiksen sekä Vipanat
pallokoulun toiminta oli aktiivista huhtikuulta lokakuun alkuun asti. Myös
näissä ryhmissä pelaajat ottivat iloisesti isoja askeleita eteenpäin kauden
aikana. Tyttöjen toiminta käynnistyi myös uudelleen pienen tauon jälkeen
alkusyksystä.
Miesten edustusjoukkue taisteli tasaisessa sarjassa noususta viimeisille
kierroksille saakka mutta tällä kertaa nousu ei toteutunut. Tästä
joukkueelle jäi toivottavasti nälkää tulevaa kautta ajatellen.

Isossa kuvassa seuramme toiminnan pääpainona tulevaisuudessa tulee
olemaan oman toimintamme laadun parantaminen entisestään sekä
seuran kokonaisvaltainen kehittäminen. Itsestään tai helposti tämä ei
toteudu ja haasteita tulee varmasti riittämään mutta tämän tavoitteen
toteutumiseksi olemme käärineet jo hihamme ja sitoutuneesti tulemme
tekemään töitä. Lyhyen aikavälin suunnitelmissa on olla entistä
näkyvämmin jatkossa kuntalaisten arjessa mukana. Päiväkoti- ja
kouluyhteistyö on tarkoitus käynnistää ensi vuonna. Perhefutiksen ja
pallokoulun osalta toimintaa tullaan järjestämään jatkossa myös
talvikaudelle. Kaikille halukkaille ilmaiseksi järjestettävä Höntsäfutis tulee
saamaan jatkoa ja lisäksi käynnistämme myös uuden Kävelyfutis
toimintamme ja näin täydennämme osaltamme lajin harrastamisen
mahdollisuutta ja liikkumista koko kuntayhteisölle. Ikäryhmien puolella
selkeytämme ja yhtenäistämme valmennuslinjaamme ja seuran puolelta
annamme apua entistä enemmän ikäryhmille mm seura tutoreiden tuella
sekä parantamalla eri tehtävien koulutusmahdollisuuksia. Talvikauden
toiminnan kehityksen mahdollistamisen takeeksi seura hankki lisää
vuoroja Etelä-Pirkanmaan parhaista talviharjoittelu olosuhteista

Lempäälän Pikku-Vaparihallista. Nyt seuralla on 7 viikoittaista
harjoitusvuoroa huippuolosuhteissa ikäryhmien yhteiskäyttöön.
Toivotaan että hiljattain kaupungin valtuustossa tehty päätös uusien
sisäliikuntatilojen rakentamisesta Viialaan lopulta myös toteutuu ja
koululaiset sekä yhdistykset saavat paljon odottamansa ja kaipaamansa
tilat toimintansa toteuttamiseen.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on luoda toimintamalli jossa seuramme
ikäryhmien jatkuvuus ja toiminnan tietoisuus tulevaisuutta ajatellen on
mahdollisimman selkeä jo pienistä junioreista aina vanhimpiin junioreihin
saakka.

Viialan Peli-Veikot on yli 60-vuotias perinteikäs Akaan Viialassa toimiva
jalkapalloseura joka tuottaa jalkapallotoimintaa niin lapsille, nuorille kuin
aikuisillekin oman taito- ja motivaatiotason mukaan. Haluamme olla
helposti lähestyttävissä ja että kaikki halukkaat pääsevät seuramme
toimintaan mukaan ja varsinkin junioreiden puolella koko ikäryhmiä
viedään eteenpäin kärsivällisesti, ilman kiirettä ja kaikille ikäryhmän
pelaajille tuotetaan ja tarjotaan laadukasta toimintaa. Periaatteena on
pidettävä ”jalkapalloa jokaiselle”. Tämän toteuttaminen ei tapahdu
itsestään vaan se vaatii riittävän määrän vapaaehtoisia toimihenkilöitä
sekä tietysti riittävän määrän innokkaita pelaajia. Toivon että seuramme
kehittyminen tuo mukanaan entistä enemmän paikallisia ihmisiä mukaan
seuramme toimintaan niin pelaajiston kuin toimihenkilöidenkin puolelle.
Haluamme että toimitamme tuottaa koko paikalliselle yhteisöllemme iloa,
yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parantaa omalta osaltaan koko alueen
viihtyvyyttä.

Tällä viikolla julkaistun Palloliiton ja Uefan yhteistyössä tekemän SROItutkimuksen mukaan jalkapallon arvo suomalaiselle yhteiskunnalle on 770
miljoonaa euroa vuodessa. Suomessa on 136 000 rekisteröityä pelaajaa.
Vaikutukset näkyvät suorina säästöinä terveydenhuollossa ja
sosiaalimenoissa sekä taloudellisena tuottona. Seurat ja seuroissa
toimivat valmentajat sekä muut toimihenkilöt tekevät merkittävää työtä
suomalaisen yhteiskunnan eteen. Haluan kiittää oman seuramme
toimijoita jotka omalta osaltaan antavat oman panoksensa tähän
kokonaisuuteen, KIITOS.
Suomessa Jalkapalloilu ylipäätään on nostanut kiinnostavuuttaan niin
median suhteen kuin ylipäätään ihmisten puheenaiheissa. Varmasti
osaltaan tätä on ollut nostamassa A-maajoukkueemme Huuhkajien hyvät
esitykset. 15.11 Helsingissä pelataan Suomalaisen jalkapalloilun tähän asti
tärkein ottelu kun Huuhkajilla on mahdollisuus päästä ensimmäistä kertaa
ensi kesänä pelattaviin EM-kisoihin. Huuhkajilla on varmasti koko
kansakunnan tuki takanaan ja sydämiemme pohjasta toivomme että he
tiensä kisoihin selvittävät. Tämä toisi varmasti lisää buumia jalkapallon
ympärille niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia tänä vuonna mukana olleita pelaajia, heidän
perheitään, valmentajia ja toimihenkilöitä, heidän perheitään,
yhteistyökumppaneita, ja kaikkia muita VIIPV yhteisön jäseniä. KIITOS.
Jalkapalloterveisin
Veli-Matti Heinonen
ViiPV juniorivastaava

Palkitut kaudella 2019:
Kauden valmentajat: Henri Halmia ja Tomi Hyvärinen

Miehet: Kauden tulokas: Ville Myllylä, Taistelijan malja: Julius Siltanen, Kauden
joukkuepelaaja: Joonas Saariniemi, Kauden paras pelaaja ja paras maalintekijä:
Aleksi Pääskynkivi
Naiset: Kauden Harjoittelija: Laura Saarimaa, Kauden kehittyjä: Anna Rasi Kauden
pelaaja: Anita Korhonen

P14 (2005): Kauden harjoittelija: Leevi Salmi, Kauden kehittyjä: Matias Kukkonen,
Kauden pelaaja: Elias Rautio

P13 (2006): Kauden harjoittelija: Elias Mäntynen, Kauden kehittyjä: Pakpoom
Pongsai, Kauden pelaaja: Niilo Rautio

P12 (2007): Kauden harjoittelija: Ilmari Reiman, Kauden kehittyjä: Eelis Toivainen,
Kauden pelaaja: Samuel Salmi

P9, P10 ja P11 (2010, 2009 ja 2008): Kauden harjoittelijat: Valtteri Haanpää, Daniel
Linna ja Isla Molin, Kauden kehittyjät: Sisu Viitanen, Benjamin Suonpää ja Iivari
Niemi, Kauden pelaajat: Antti Oksa, Joona Ratilainen ja Rasmus Patrikainen

P8 (2011): Kauden harjoittelija: Sebastian Ådahl, Kauden kehittyjä: Alex Hiltunen,
Kauden pelaaja: Veikko Virtanen

P7 (2012): Kauden pelaajat: Patrik Peltonen ja Ukko Marttila, Kauden kehittyjät:
Lucas Halmia ja Niko Luukkonen, Kauden pelaajat: Vili Hyvärinen ja Veera Nikanto

Tyttöjen uuden ryhmän palkitsemisia.

Pallokoulun palkitsemisia (2013-2014syntyneet).

Perhefutiksen palkitsimisia (2015-2016 syntyneet)

