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Vihreä Linja auttaa huipulle
Jotta motivoitunut ja lahjakas
juniori voi kasvaa kohti edustustason haasteita, seuran pitää pystyä tarjoamaan hänelle
paras mahdollinen kehitysympäristö harjoitella ja pelata.
Tällaisen ympäristön merkitys
korostuu B-junioreista alkaen.
KPV:n hallitus on käsitellyt
ja hyväksynyt huhtikuussa
Vihreäksi Linjaksi ristityn toiminta-ajatuksen, jossa esitetään KPV:n nuorisopelaajan
kasvun portaat B-junioreista
kohti edustusjoukkuetta.
– On tärkeää, että seura määritteli linjan ja että sitä ryhdytään nyt myös toteuttamaan
käytännössä. Yksi olennainen
periaate Vihreässä Linjassa on
se, että jokaiselle nuorelle luodaan oma polku mennä eteenpäin, kuvailee Vihreän Linjan
sisältöä lajin ammattilaiskentiltä Euroopasta palannut Juha
Reini.
Reini tutkailee Vihreän Linjan
sisältöä yhdessä edustusjoukkueen päävalmentajan Jarmo
Korhosen kanssa. Molemmat
ovat sitä mieltä, että Vihreä
Linja lisää tavoitteellisen nuoren kunnioitusta edustusjoukkuetta kohtaan.
– Kynnys B-nuorista edustusjoukkueeseen on ollut liian
helppo. Siinä vaiheessa kun
kaveri on päässyt edustukseen,

hän on saattanut lopettaa työnteon, vaikka siinä vaiheessa sen
tavallaan pitäisi vasta alkaa,
Jarmo Korhonen sanoo.

Pelipaikka
optimaaliselta tasolta
Vihreän Linjan lähtökohtana
on tarjota jokaiselle pelaajalle pelipaikka optimaaliselta
tasolta ja siten turvata kehittyminen kohti edustustasoa.
Vihreän Linjan mukaan KPV:n
edustusjoukkue on jatkossakin
mahdollisimman omavarainen, mutta siitä huolimatta
ilmaisia pelipaikkoja ei ole,
vaan jokaisen pitää ansaita
paikkansa joukkueessa.
Jos peliminuutit Ykkösessä
jäävät vähälle, peliaika edustuksen pelaajille turvataan
Kakkosessa, yhteistyöjoukkue
Seinäjoen SJK:ssa. Harjoittelu
tapahtuu edustusjoukkueen
kanssa ja minimitaso on Kakkonen.
KPV perustaa lisäksi uudelleen A-juniorijoukkueen. Se
harjoittelee omana ryhmänään, mutta erillisestä kutsusta
A-juniori voi päästä harjoittelemaan myös edustusjoukkueen
kanssa.
KPV:n akatemia tarjoaa lisäharjoittelua niille lahjakkaille
pelaajille, jotka haluavat pa-

Tätä on Vihreä Linja:
– jokaiselle nuorelle pelipaikka optimaaliselta tasolta
– KPV:n edustusjoukkue on myös jatkossa mahdollisimman
omavarainen
– jokaisen on ansaittava pelipaikkansa
– farmijoukkue turvaa peliajan
– akatemia niille lahjakkaille nuorille, jotka haluavat
panostaa harjoitteluun
– akatemiasarjan pelejä läpi vuoden
– kv-kontaktit takaavat mahdollisuuden harjoitteluun
ulkomailla

Juha Reinin mukaan Vihreä Linja takaa jokaiselle juniorille henkilökohtaisesti parhaimman polun edetä kohti
edustustasoa.
nostaa harjoitteluun. Aamuharjoittelu tapahtuu koulurytmin mukaan ja muuten A- tai
B-junioreissa sekä erillisellä
kutsulla edustuksessa. Akatemioiden välinen sarja mahdollistaa viralliset pelit ympäri
vuoden.
Potentiaalisilla B-junioreilla
puolestaan on mahdollisuus
lisäharjoitteluun ja –peleihin
A-nuorissa ja akatemiassa.
Kajaanin Hakalla on Vihreässä Linjassa rooli Kainuun
Prikaatissa armeijaa käyvien
nuorten kohdalla. Heillä on

mahdollisuus harjoitella Kajaanissa KajHa:n miehistössä.
KPV-pelaajien kansainvälisistä kontakteista huolehtivat
Juha Reini ja Tapio ”Ekku” Raatikainen. Reinin ja Raatikaisen
laajan kontaktiverkoston ansiosta potentiaalisille pelaajille
avautuu mahdollisuudet harjoitella ulkomailla.
– Esimerkiksi akatemia on
kova juttu, koska akatemialle
kertyy otteluita läpi vuoden ja
niissä peleissä pojat joutuvat
punnertamaan myös itseään
vanhempien pelaajien kanssa,

Juha Reini sanoo.
Koska Kokkolan ja ympäröivän maakunnan väestöpohja
on pieni, lajissa kuin lajissa
todelliset lahjakkuudet ovat
harvassa.
– Koska lahjakkuuksia tulee
eteen liian harvoin, siksi on
tärkeää, että heistä huolehditaan niin hyvin kuin mahdollista. On hienoa, että KPV on
nyt määritellyt Vihreän Linjan
ja aivan yhtä tärkeää on se, että
seuraavaksi sitä ryhdytään toteuttamaan käytännössä, Juha
Reini korostaa.

Näillä voimilla sarjakauteen
KPV aloittaa 78. toimintavuotensa sarjapelit oheisella
21 pelaajan ryhmällä ja seitsemällä johtotehtäviin lukeutuvalla. Mahdollista toki on, että
ryhmä elää vielä tästä kauden
aikana, pelaajanumeroita on
käyttämättä. Keskiaukeamalla
on joukkueesta kuvallinen
esittely ja hieman muuta tietoa. Oheisena vappuviikolla
käytössä ollut tieto pelaajan
pelinumerosta lempinimi, aikaisemmat seurat sekä maaotteluedustukset.
Joukkueen päävalmentaja on
Jorma ”Jamo” Korhonen, 43 v.,
apuvalmentaja Olli ”Oke” Mäntylä, 56 v., sekä maalivahtivalmentajat Hannu ”Ritzi” Ritola,
46 v. ja Seppo Ahonen. Joukkueenjohtaja on Tom ”TömTöm” Apunen, 36 v., lääkäri
Hajo Weitz, 62v. sekä huoltajat
Miika ”Ryynänen” Mäntylä, 30
v. ja Jorma ”Nolla-nolla” Herlevi, 51 v.
1. Gustav Långbacka, ”Gusti”,
aikaisemmat seurat Såka ja
GBK.

3.
Aleksi
Paavolainen,
”Allu”.
4. Jarkko Vesapuisto, ”Jake”,
Sepsi-78,FC Merz, TP-Seinäjoki,
kaksi 15-v. maaottelua.
5. Tommi Kauppinen, ”Kaka”,
KPV, GBK.

6. Petri ”Peetu” Piispanen,
joukkueen kokenein palloveikko, 125 sarjaottelua, 16
maalia.
7. Abdoulie Corr, Hawsk FC,
Gambian maajoukkue.
8. Mikko Annala, KPV, GBK,

Kipparit.
9. Jussi Kemmo, ”Keme, Kemeli”, Ilves, TPV, FC Tampere,
JIPPO.
10. Olli-Pekka Itälä, ”OP, Opa,
DJ, Idän pikajuna”, Jiipee (nyk.
JIPPO), Rakuunat, KuPS, VPS.

11. Ville Luokkala.
12. Juhani Koponen, ”Kopo”,
MuSa, Jazz, PoPa, 6 poikien
maaottelua.
13. Joonas Pennanen.
14. Lawrence Smith, ”Lore”,
Charleston Battery (USA), Harbour View FC (Jamaika).
17. Demba Savage, Gambian
Porths Authority, 7 Gambian
maaottelua.
20. Aki Sipilä, “Sipsa, Akska”,
KPS, KuPS.
21. Benjamin Storbacka,
”Beni”, GBK.
22. Petteri Forsell, ”Pete”,
KPS, GBK, 7 poikien maaottelua.
23. Tarmo Koivuranta, ”Tare,
Guti”, Joensuun Ratanat, KuPS,
FC Haka, AC Oulu, 17 nuorten/
poikien maaottelua.
24.
Tuomas
Uusimäki,
”Tumppi”, GBK, KPV, Jaro,
Kraft, VPS, BK Häcken, Örgryte
IS, GAK, 5 nuorten ja 5 A-maaottelua.
26. Niko Kalliokoski, ”Kalou”,
KPS, Jaro, 97 sarjaottelua KPV:
ssa, 14 maalia.
28. Jan Berg, ”Jorma, Jorkki”,
ToU, KuPS, JIPPO.

