
Tämän vuoden B-juniorijouk-
kue muodostuu vuonna 1991- 
ja 1992 –syntyneistä pelaajista, 
jotka jakautuvat näiden ikä-
luokkien kesken suunnilleen 
tasan. Tämän lisäksi mukana 
on vakituisesti kaksi 1993 –ikä-
luokan lupaavaa pelaajaa, jotka 
saivat pelikokemusta jo viime 
kaudella jopa B-junioreiden 
mestaruussarjaotteluissa.

Valmennuksesta vastaavat 
allekirjoittaneen lisäksi Kari 
Vanhakangas ja Jouni Ruokoja. 
Joukkueenjohtajana toimii Ari 
Hujanen ja raha-asioista vastaa 
Kari Tuokko. Kestävyysvalmen-
nuksesta on kantanut vastuun 
tänäkin vuonna Rolf Mann-
ström.

Harjoittelu aloitettiin mar-
raskuun 13. päivänä ja tähän 
mennessä harjoituskertoja on 
kertynyt jo noin sata kappa-
letta. Harjoituskauden alkaessa 
pelaajamäärä oli noin 30. Kova 
harjoittelu ja kilpailu pelipai-
koista ovat johtaneet siihen, 
että sarjakauden kynnyksellä 
pelaajarinki on supistunut 26 
pelaajan suuruiseksi.

Harjoituskausi on muodostu-
nut muutamasta viikottaisesta 
lajiharjoittelusta Kipparihal-
lissa, kerran viikossa tapahtu-
neesta Karin vetämästä lihas-
kuntoharjoituksesta koulun 
liikuntasalissa ja kerran viikossa 
Mannen kanssa juostusta len-
kistä. Tämän lisäksi olemme 
Arin hyvien järjestelyjen avulla 
saaneet pelata kiitettävän mää-
rän harjoitusotteluita hiihtolo-
maturnaus mukaan lukien sekä 
kotoisessa Kipparihallissa että 
vieraskentillä.

Tämän lisäksi hyvin suuri 
osa 1991 –ikäluokan pelaajista 
on osallistunut koulun kautta 
kolme kertaa viikossa tapahtu-
viin aamuharjoituksiin. Näin 
ollen eräillä pelaajilla harjoitus-
määrät ovat olleet jopa kahdek-
san kertaa viikossa, joka vastaa 
hyvinkin jo edustusjoukkueen 
pelaajien harjoitusmääriä. 

Harjoituksiin osallistuminen 
ja asenne harjoitteluun on 
ollut todella hyvä. Kaikkein 
suurimpana plussana ja tämän 
joukkueen nimenomaisena voi-
mavarana ja vahvuutena pidän 
sitä, että joukkuehenki tämän 
ryhmän sisällä on loistava. 

Viime vuotiseen B-juniori-
joukkueeseen verrattuna voi-
daan sanoa, että suuret per-
soonat ehkä puuttuvat, mutta 
kaikki pelaajat mahtuvat istu-
maan saman pöydän ääreen. 
Toki samaan hengenvetoon 
voidaan jatkaa, että tämä laji ja 
joukkueen menestyminen tar-
vitsee myös suuria persoonia ja 
yksilöitä, ja uskon, että varsin-
kin tosipelien alkaessa tästäkin 
joukkueesta niitä löytyy.

Joukkuehenkeä kohotettiin 
entisestään huhtikuun alussa 
pidetyllä viikonloppuleirillä 
Vöyrillä, joka oli kaiken kaik-
kiaan sekä harjoittelun että 
harjoituspelien myötä erittäin 
positiivinen kokemus unohta-
matta myöskään varsinaiseen 
jalkapalloiluun liittymättömiä 
tapahtumia ja toimintoja.

Niin tämä kuin kaikki muut-
kin tämän kaupungin jalkapal-
lojoukkueet painiskelevat koko 
ajan saman ongelman kanssa: 
lajiharjoitteluun ja nimen-
omaan joukkueharjoitteluun 
ei ole riittäviä olosuhteita. 
Muistan vielä sen, kun Kip-
parihalliin saatiin tekonurmi, 
tuntui siltä, että nyt meillä on 
harjoitteluolosuhteet lähes val-
takunnan parhaimmat.

Nyt kun maata on eri ikäluok-
kien kanssa kierretty ristiin 
rastiin, voin todeta, että har-
joitteluolosuhteet Kokkolassa 
nimenomaan menestyksekkään 
jalkapallon ja hyvien pelaajayk-
silöiden tuottamiseksi ovat tällä 
hetkellä täysin riittämättömät. 
Kilpailijoillamme on pääsään-
töisesti käytettävissään sekä 
jalkapallohalli että lämmitetty 
ulkokenttä.

Vanhempien ikäluokkien 
joukkueet puhumattakaan 
edustusjoukkueista tarvitsevat 
ehdottomasti lajiharjoitteluun 
lisää aikaa ja nimenomaan ti-
laa. Puoli jalkapallohallia kaksi-
kolme kertaa viikossa ei riitä 
täysipainoiseen harjoitteluun. 
30 pelaajan tunkeminen puo-
likkaalle kentällä ja järkevän ja 
tehokkaan joukkueharjoittelun 

toteuttaminen on lähes mah-
doton yhtälö. 

Kun edellä lausuttuun lisä-
tään vielä tulossa olevat kun-
taliitokset, joiden seurauksena 
Kipparihallin vuoroja tullaan 
jakamaan entistä useamman 
seuran ja joukkueen kesken, 
olemme siinä tilanteessa, että 
jos emme saa Kokkolaan välit-
tömästi lämmitettyä tekonur-
mea tai toista hallia, tulokselli-
sen jalkapallon toteuttaminen 
tai edes sen yrittäminen pitkällä 
tähtäimellä voidaan tässä kau-
pungissa toistaiseksi unohtaa. 

Joukkueemme aloittaa ke-
vätkierroksen 1. divisioonan 
pohjoislohkossa, joka tulee 
todennäköisesti olemaan huo-
mattavasti kovempi sarja kuin 
esimerkiksi viime vuonna. 
Kaikki viime vuoden SM-sar-
jasta tippuneet joukkueet (KPV, 
Tervarit ja Jaro) on sijoitettu 
tähän lohkoon. Mukana ovat 
myös aina vaaralliset joukku-
eet Vaasasta ja Jyväskylästä 
unohtamatta toistakaan Ou-
lun joukkuetta (OLS). Pohjoisin 
vastustajamme on RoPS, joten 
matkustamista tulee ainakin 
riittämään. Oman mielenkiin-
toisen mausteen sarjaan tekee 
tietysti paikallisottelu KPS:ää 
vastaan. Sarja pelataan yksin-
kertaisena ja lohkon voittaja 
nousee syksyllä pelattavaan 
SM-sarjaan. Lohkon kolme vii-
meistä tippuvat syksyksi piiri-
sarjaan ja muut jatkavat diva-
rissa syyskierroksellakin.

Osallistumme myös piirisar-
jaan, jossa peliaikaa pyritään 
antamaan erityisesti niille 

pelaajille, jotka syystä taikka 
toisesta jäävät vähemmälle pe-
liajalle divarissa. Tarkoituksena 
on, että jokaiselle pelaajalle tu-
lisi keskimäärin yksi peli viik-
koa kohti. 

Näillä näkymin joukkueemme 
ei tule osallistumaan Kokkola 
Cupiin.

Tämä joukkue lähtee voitta-
maan jokaista ottelua, ja kesä-
kuun lopulla näemme, onko 
tässä tavoitteessa esimerkiksi 
divarin kevätkierroksen osalta 
onnistuttu. Pelatut harjoitusot-
telut, joissa on lähinnä haettu 
sitä oikeaa koostumusta ja pe-
lityyliä, antavat aiheen luottaa 
siihen, että kaudesta tulee oi-
kein hyvä. Toki se edellyttää 
täydellistä onnistumista kai-
killa osa-alueilla.

Pelimme tulee perustumaan 
erityisesti siihen, että koko 
joukkueen voimin sekä puo-
lustetaan että hyökätään. Jokai-
sella pelaajalla tulee olemaan 
selkeä ja nimenomaan aktiivi-
nen rooli sekä hyökkäys- että 
puolustussuunnassa. Aktiivi-
nen prässäys tulee toivottavasti 

olemaan myös tällä kaudella 
tavaramerkkimme.

Toivottavasti kannattajamme 
löytävät tulevana kesänä tiensä 
kentän reunoille peleihimme. 
Otteluohjelmamme ja ottelui-
den tarkemmat ajankohdat löy-
tyvät KPV:n nettisivuilta.
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Joukkueena yksilöitä unohtamatta

Nämä KPV:n B-juniorit lähtevät puolustamaan seuran junioritoiminnan mainetta Ykköseen. Ylärivi vasemmalta: Ari Hujanen, Kari Vanhakangas, 
Sami Räisälä, Björn Krook, Jussi Laakso, Antti Leppälä, Kim Palosaari, Joni Vanhakangas, Harri Hujanen, Juha Haapaniemi, Matias Kivinen, Ilari Iso-
hanni, Leevi Mehtäjärvi, Jouni Ruokoja, Jaakko Hanhikoski, Hannu Laakso ja alarivi vasemmalta:  Juhani Niemelä, Eetu Luokkala, Teemu Hietala, 
Niko Mustonen, Miika Ritala, Janne Möttönen, Konsta Tastula, Ville Leskinen, Joonas Palosaari, Tero Järvinen ja Timo Heikkilä.

Alkukesän pelit
29.4. KPV – FC YPa 3-0

04.5. JJK/1 – KPV 0-6

11.5. Jaro – KPV

18.5. KPV – Kraft

25.5. KPS – KPV

03.6. KPV – SiPS

08.6. VIFK – KPV

15.6. KPV – VPS-j

18.6. Tervarit-j – KPV

25.6. RoPS – KPV

29.6. KPV – OLS


