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K UPIN eli Kulennoisten Pal-

lon edustusjoukkueen tuo-

re valmentaja Janne Kaa-

salainen pohti pitkin syksyä ja tal-

vea joukkueen valmentajaksi ryh-

tymistä.

— Pitkään kyllä mietin asiaa, ja 

loppujen lopuksi seurajohto sai mi-

nut hommaan ylipuhuttua.

Alunperin Kaasalaisen piti val-

mentamisen lisäksi myös pelata 

tällä kaudella, mutta ainakin aluk-

si hän aikoo keskittyä vain valmen-

tamiseen. Pelikokemusta Kaasalai-

sella löytyy KuPista useiden vuosi-

en ajalta.

Joukkue on ottanut uuden, tutun 

valmentajan hyvin vastaan.

— Olisihan se ollut vielä mukavaa 

JALKAPALLO | Kulennoisten Pallo siirtyy alkavalla kaudella uuteen aikakauteen, 
kun edustusjoukkue saa valmentajaksi Janne Kaasalaisen.

Kaasalaisella
isot saappaat
täytettävänä

Kulennoisten Pallon uusi valmentaja ja entinen pelaaja Janne Kaasalainen lähtee intoa täynnä alkavaan jalkapallokauteen.

12
URHEILU
ITÄ-SAVO  Tiistai 12. huhtikuuta 2016

URHEILUTOIMITUS

sähköposti: urheilu@ita-savo.fi 

Urheilutoimittajat: 

Jarmo Pesonen 044 751 7441

Iida Kekäle 044 737 9977

(015) 350 3420



alkavalla kaudella pelit 
jatkuvat sarjatasoa alem-
pana Nelosessa. KuPille 
tarjottiin edelleen paik-
kaa Kolmosessa, mutta 
sitä ei enää haluttu.

— Poikien kanssa yh-
dessä päätettiin, että Ne-
losen pelit meille riittä-
vät. Joukkueesta kyllä 
löytyy muutamia Kolmo-
sen tason pelaajia, mut-
ta ehkä he pääsevät jos-
sain vaiheessa kautta pe-
laamana STPS:aan Kol-
mosta, koska meillä on joukkueen 
kanssa yhteistyösopimus, mutta 
sen näkee sitten.

Kokonaisuudessaan joukku-
een kokoonpano on vielä epävar-
ma pelaajien työ- ja muiden kiirei-
den vuoksi, mutta Kaasalainen lu-
paa, että joukkue on kasassa tou-
kokuun alkuun mennessä, kun sar-
japelit käynnistyvät. Pelaajien ikä-
haarukka vaihtelee nyt 18—40-vuo-
tiaiden välillä.

— Nuorta intoa riittää, ja siihen 
päälle sopivasti vanhaa dieseljyrää.

PELIT jatkuvat melko samalla kaa-
valla KuPissa kuin ennenkin. Silti 
yllätyksiäkin voi olla luvassa.

— Osa voi kauden aluksi yllättyä 
pelipaikastaan. Ipulta olen oppinut 

vuosien varrella paljon, 
mutta pelityylissä voi 
tulla tulevaisuudessa 
suuriakin eroja. Pitää us-
kaltaa lähteä vähän uut-
takin testailemaan.

Treenimetodeihin sen 
sijaan Kaasalainen ei aio 
puuttua. Tärkeintä on, 
että harjoitukset pysyvät 
yksinkertaisina ja niistä 
saadaan irti paras mah-
dollinen hyöty.

VIELÄ ENNEN varsinai-
sen Kaakon Nelosen kauden ja ot-
teluiden alkua KuP kohtaa sunnun-
taina 17. huhtikuuta lemiläisen Ko-
Pan Region’s Cupin ottelussa Sa-
vonlinnassa.

KuP yrittää päästä pelaamaan 
harjoitusottelun jo ennen Region’s 
Cupia, mutta aikataulu menee tiu-
kaksi.

— Toivotaan, että saamme har-
joituspelin alle STPS:n kanssa en-
nen peliä, koska olemme lumien 
vuoksi ehtineet harjoitella pihalla 
vasta muutaman kerran, Kaasalai-
nen kertoo.

Region’s Cupin ottelu KuP—
KoPa Kesämaa-Areenalla 
Savonlinnassa sunnuntaina 17. 
huhtikuuta klo 14.

KIL ATANSSI. Savonlinnan Tanssiseura SaTsan tanssijat 
menestyivät lauantaina Joensuussa tanssiseura Jokipadan 
järjestämissä Kevätbriegut-tanssikilpailuissa.

Tanssipari Kari Kerman ja Veera Baljaskin voittivat 
kultaa luokassa La 2 E. Lisäksi parivaljakko voitti pronssia 
Ju 1E -luokassa.
Aleksander Shakolin ja Johanna Kerman voittivat kul-

taa luokassa Ju 2 E. Lisäksi he voittivat nuoriso E -luokan. 
Kisasuoritusten myötä parille tuli täyteen vaadittavat nou-
supisteet, ja he nousevat D-taitoluokkaan.
Markus Särkkä ja Maija Raussi voittivat kultaa latina-

laistanssien Se 3 C -luokassa. Harri Pykäläinen ja Marja-
Leena Pykäläinen voittivat tuplasti kultaa Se 3E - luokassa 
vakio- sekä latinalaistansseissa. Lisäksi he tanssivat SE 2 E 
-luokassa neljänneksi. | IIDA KEKÄLE

Satsan tanssijoille
menestystä

IIDA KEKÄLE

S AVONLINNAN Taitoluisteli-
jat (SaTu) kilpailivat jo toise-
na keväänä peräkkäin kan-

sainvälisissä Hope Cup –taitoluis-
telukilpailuissa viikonloppuna Vi-
ron Tartossa, kertoo seura Itä-Sa-
von Sporttiareenalla. Savonlinnas-
ta mukana oli 15 taitoluistelijaa.

SATUN Telma Huopaisen sar-
ja alkoi perjantaina. Telman sarja 
oli Suomessa tuntematon Chicks 
Axel eli tintti-sarja, jossa saa hypä-
tä myös vaativampia hyppyjä.

Telma sijoittui pirteällä esityksel-
lään yhdeksänneksi.

Suomen taitajat-sarjaa vastaavas-
sa Pre-Young 2003—2004 –sarjassa 
Nea Ahokas. ansaitsi upesti prons-
simitalin. Rosa Karttunen sijoit-
tui Basic Novice B -sarjassa viiden-
neksi.

SUOMEN kansalliset noviisit –sar-
jaa vastaavaan Novice-B –sarjaan 

osallistuvien Saara Niittymäen, 
Anna Ruuskasen, Anna Kärk-
käisen ja Juulia Jokisen kilpailu 
alkoi lauantaiaamuna.

Saara sijoittui yhdeksänneksi ja 
Anna Ruuskanen seitsemänneksi. 
Anna Kärkkäisen sijoitus oli 14. ja 
Juulian kymmenennes.

Pre-Young 2005—2006 –sarjas-
sa Emilia Jokinen luisteli kauniin 
ohjelman. Emilia tuli 21 luistelijan 
joukossa sijalle 18. Sofi a Toropai-
nen luisteli myös hyvän ohjelman. 
Hän sijoittui viidenneksi.

Young-sarjassa oli mukana Mil-
la Nousiainen, joka luisteli ohjel-
mansa varmasti. Tuliaisiksi toinen 
sija. Valma Karttunen luisteli Ad-
vanced Novice –sarjassa, missä teh-
tiin kaksi ohjelmaa. Valma luisteli 
perusvarman ohjelman sekä lyhyt- 
että vapaaohjelmassa. Kokonaissi-
joitus oli 13.

Cubs B- eli minit-sarjassa kilpai-
livat Tiitu Paunonen, Maisa Rei-
nikainen ja Veera Orlova.  Sijoi-
tukset sarjassa olivat Veera viides, 
Tiitu 17. ja Maisa 19.

SaTulla onnistunut
kauden päätös
TAITOLUISTELU | Savonlinnan taitoluistelijat päättivät 
kautensa kansainvälisiin kilpailuihin Viron Tartossa.

pelata, mutta vaihtelu virkistää. 
Katson ainakin toistaiseksi pelejä 
vain kentän laidalta, mutta voisi-
han sitä joskus itsekin kesän aikana 
kentälle kirmata, jos pojat 5—0-joh-
dossa sattuu olemaan, Kaasalainen 
naurahtaa.

KU ISSA viime kauden päätteek-
si valmentajana urakkansa päät-
täneen Tuomas ”Ippu” Loikka-
sen saappaisiin hyppääminen ei 
Kaasalaisen mukaan ole aivan pik-
ku juttu.

— Jännittäähän se aivan pirus-
ti, mutta erityisesti konkaripelaa-
jien tuki on tärkeää näin valmen-
tajaurani alussa. Uskon myös, että 
Ipulle voi hädän hetkellä soittaa ja 
pyytää neuvoja.

Kauden päätteeksi KuP lopetti 
myös pelit Kaakon Kolmosessa ja 

JANNE KAASALAINEN

 ●Kotoisin Savonlinnasta

 ●Täyttää huhtikuussa 45 

vuotta

 ●KuPin valmentaja kaudella 

2016

 ●Pelannut KuPissa vuodesta 

2002

 ●Aloitti jalkapalloilun 

juniorina STPS:ssa, missä 

pelasi koko juniori-iän

 ●Harrastaa laajasti urheilua, 

muun muassa talvisin 

jääkiekkoilee

”Nuorta 
intoa 
riittää, 
ja siihen 
päälle 
sopivasti 
vanhaa 
dieseljyrää.
JANNE 
KAASALAINEN

VIIME KAUDEN peleissä Kaakon Kolmosessa KuP taisteli paikal-
lisvastuksensa STPS:n kanssa Savonlinnan herruudesta. Nyt sar-
jatasoa alempana Nelosessa lähin vastustaja löytyy Simpeleeltä.

— SiUn pelejä kyllä odotetaan kovasti. Varmasti on luvassa tiuk-
koja vääntöjä, ja onhan se mukava, kun on pelit ovat niin lyhyen 
matkan päässä, Kaasalainen toteaa.

Alkavat kauden aikana pisimmät pelimatkat täytyy tehdä aina 
Heinolaan ja Loviisaan saakka.

Heti ensimmäinen pelimatka suuntautuu Kouvolaan saakka, 
kun kauden avausottelussa KuP saa vastaansa Sudet/2 lauantaina 
7. toukokuuta.

Ensimmäisen kotiottelun KuP pelaa Kulennoisissa loviisalaisia 
FC Atomeita vastaan lauantaina 14. toukokuuta klo 15 alkaen.

— Joka peliä lähdemme pelaamaan iloisella mielellä. Luotto poi-
kiin on kova, ja uskonkin, että kauden päätteeksi olemme viiden 
parhaan joukossa.

SiUsta lähin
vastustaja

TIMO SEPPÄLÄINEN

KUPIN KOTIOTTELUT 
ALKUKAUDELLA

 ●La 14.5. klo 15.00 KuP—FC 

Atomit Kulennoisissa

 ●Ti 31.5. Klo 18.30 KuP—Virky 

Kerimäellä

 ●Ke 8.6. Klo 18.30 KuP—SiU 

Kulennoisissa

 ●La 2.7. klo 15.00 KuP—Union 

Plaani Kulennoisissa

 ●Ke 6.7. klo 18.30 KuP—KoPa 

Kulennoisissa

 ●La 30.7. Klo 15.00 KuP—

Sudet/2 Kerimäellä

Noviisit-sarjaan osallistuneet kilpailijat valmentaja Kaisa Rantasen 
ympärillä palkintojenjaon jälkeen.

SaTu

seuraa
meitä Instagramissa.

@Itasavo
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