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Tavoitteena kestävä kehitys
Olen ollut KPV:n junioripäällikkönä nyt puolitoista vuotta.
Sisäänajovaihe alkaa olla ohi.
Yksi täysi junioritoiminnan
sykli on takanapäin ja toinen
hyvässä vauhdissa. Matkan
varrelta on kokemusta karttunut ja jonkin verran ideoita miten toimintaa voisi edelleen kehittää.
Perustoiminnothan sujuvat
suhteellisen itsenäisesti ja
omatoimisesti toimivissa joukkueissa hyvin. Joukkueiden ja
valmennuksen tukemiseen voi
ja pitää kuitenkin panostaa entistä enemmän.
Yksin ei siihen pysty. Otopohjalta ei tahdo resurssia riittää kaikkiin, edes hyviinkään,
ideoihin. Viime syksynä seuraan valittu aikaisempaa laajempi juniorijaosto (pj. Vierimaan lisäksi Markku Piispanen, Antti Ylimäki, Kaj Huuhka, Kalle Myllykangas, Timo
Åstrand, Pauli Hohenthal, Seppo Peuraharju) on vielä osittain
hakenut toimintamuotoaan ja
vastuualueitaan.
Eteneminen pienillä askelilla
ja kestävän kehityksen periaatteella on mielestäni tärkein
tavoite. Ei aloiteta mitään sellaista, mitä ei voida viedä loppuun asti tai pitää käynnissä
ensimmäisen vuoden innostuksen jälkeen. Joskus edistyminen saattaa tuntua ulkopuolisista tuskallisen hitaalta. Neuvojia miten asiat pitää tehdä
riittää aina.

Yksi merkittävä uudistustyö
juniorijaostossa on kuitenkin
saatu käyntiin, kun jvk-valmentaja Antti Ylimäen vetämä
ryhmä on lähtenyt uudistamaan vuodelta 1989 peräisin
olevaa KPV:n vihreää kirjaa.
Tällä hetkellä työ on menossa
6-12 vuotiaiden lasten valmennustoiminnan kehittämisessä.
Jatkossa valmennustoiminnan
uusi linjaus ulotetaan myös
vanhempiin juniori-ikäluokkiin.
Valmentajille taitojen harjoittaminen, taktisen ymmärryksen kehittäminen, fysiikan kehittäminen ja joukkuepelaamisen harjoittaminen muodostavat valmennustoiminnan kovan ytimen.
Merkittävä asia on myös tunnistaa joukkuetoiminnan, lasten ja jopa vanhempien pelin
psykologia. Hyvin harvoin
asiat tapahtuvat sattumalta.
Yleensä niillä on pitkä historia
takana. Ihmiset ovat aina erilaisia. Sen ymmärtäminen ja
jopa hallitseminen onkin jo vaikeaa.
B-juniori-iässä (16-17 vuotiaat) monilla lapsilla on takana
yli kymmenen vuoden säännöllinen jalkapalloilun harjoittelu.
Harjoitusmäärät ovat nousseet
koko ajan. B-junioreissa joukkue liikkuu jo 5-6 kertaa viikossa. Valmentajien harjoituksissa käyntien määrää ylittää
hyvin harva pelaaja, joissakin
ikäluokissa ei kukaan.

Jouko Vierimaa käsissä ovat keskeisimmät KPV:n junioritoiminnan langat.

Rohkenen käyttää jo B-junioreista nimitystä urheilija. Monille seinä tulee vastaan juuri
B-juniori-iässä. Aika ja motivaatio ei riitä urheiluun, innostus kääntyy uusiin asioihin.
Harrastajaksi siirtyminen on
aivan yhtä hyvä vaihtoehto eikä mitenkään hävettävä asia.
Päätöksen tekee nuori itse eikä
sitä voi kukaan arvostella. Jos-

kus tietysti ulkopuolisia harmittaa selvän jalkapalloilullisen lahjakkuuden hylkääminen.
Loppuviimeksi tärkein lahjakkuuden ilmenemismuoto on
motivaatio. Fyysinen tai taidollinen lahjakkuus ei ole aikuisten sarjoihin siirryttäessä yhtään mitään ellei lahjakkuutta
ole myös motivaatiossa.

Useita viime vuoden A- ja Bjunioreita on tunkemassa edustusjoukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Edustusjoukkueen hajaminuutteja tärkeämpiä näille pelaajille ovat kuitenkin pelit joko farmijoukkue
Lapualla 2-divisioonassa tai 3divisioonassa KPV 2:n riveissä.
Mielestäni tärkein kehittymisen porras on täysien peliminuuttien pelaaminen kovan
harjoittelun ohella.
Juniorijoukkueissa
kesän
merkittäviä tapahtumia ovat
kesäkuun alussa Santahaassa
pidettävä maajoukkueen jalkapallokoulu, piirin sarjat, aluesarjat ja turnaukset huippuna
tietenkin Kokkola cup heinäkuun puolivälissä. A-nuorten
ykkösdivisioonassa pelaava Bjuniorijoukkue yrittää kevätkierroksella mahdollisimman
hyvää sijoitusta. Syksyn ykkösdivisioonassa B-nuoret puolestaan yrittävät kärkisijoille.
Edustusjoukkueen liiganousua
juhlitaan vasta lokakuussa.
Jalkapallon
MM-kisoista
Saksasta tulee jälleen jotain
uutta jalkapalloiluun. Maaliskuun lopulla Pallo Haltuun seminaarissa puhuneen Martti
Kuuselan mukaan huippuyksilöt joukkuepelaamisen ytimessä on se tämänkertaisen MMkisan uutuus.
Vietetään tämäkin kesä jalkapalloilun juhlana.
Jouko Vierimaa

