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Junioripäällikön katsaus
Enpä arvannut kuinka paljon
erilaista työtä junioripäällikön
virkaan sisältyy. Olen ollut "virassa" puoli vuotta eikä koko
talven aikana ole ollut hiljaista viikkoa. Vaikka juniorijoukkueet toimivat hyvin itsellisesti omina yksiköinään, jää juniorijaostollekin suuri määrä
työtä yhteisten asioiden parissa.
Kuljin -89 ikäluokan kanssa
kesästä -96 viime syksyyn asti.
En kuitenkaan koskaan ollut
syvällisemmin pohtinut jaoston tehtäviä ja niitä palveluita, joita se eri ikäluokille tuottaa. Joskus tuntui, että oma
ikäluokka ei saanut oikeudenmukaista kohtelua jaostolta
esimerkiksi harjoitusvuoroja
jaettaessa.
Nyt ymmärrän paljon paremmin, minkälaisessa viidakossa
Markku Piispanen ja muut jaoston yhteisiä asioita hoitaneet
ovat tietä raivanneet. Ja kunnioitan edellisten juniorityön
vastuullisten kuten Markku
Piispasen, Veli-Matti Laitisen
ja Kai Lyyskin tekemää työtä
entistä enemmän.
Saimme viime jouluna lahjaksi upean uudistetun jalkapallohallin. Jalkapalloväki astui olosuhteiden puolesta nykyaikaan. Vanhan hallin ilmanlaatu oli tärkein yksittäinen syy keinonurmen saantiin. Samalla saatiin jotain mitä ei edes osattu ajatella.
Hallin uusi alusta antaa
Kokkolan harjoitusolosuhteille sadan prosentin parannuksen. Harjoitusten ja sitä kautta pelin tempo on huikeasti parempi kuin aikaisemmin. Aikaakin on enemmän käytössä,
kun lanaukset ovat jääneet
pois. Nyt on edellytykset kuroa
Pietarsaaren etumatka umpeen ja ajaa ohi. Kokkola on

Junioripäällikkö Jouko Vierimaa johtaa KPV:n monisatapäistä junioriperhettä ja valmentajajoukkoa.

kohta muutakin kuin jalkapalloilun loistava turnauskaupunki.
Uusi halli on jo näkynyt jalkapallokoulun lapsimäärissä.
Kynnys jalkapallon harrastamiseen on alentunut merkittävästi. Hallissa on kivaa eikä
vaatteetkaan sotkeennu.
Tätä juttua kirjoitettaessa Aja B-nuorten sarjat pyörivät jo
täydellä vauhdilla. Ensimmäiset pisteetkin on kiinnitetty
sarjataulukkoihin. Tekemisen
meininki on ollut kova läpi talven. Vuodenvaihteessaa JVK-

tutkinnon paperit käteensä
saanut Reijo Timonen on valmistanut A-nuoret SM-sarjaan. Rauno Lesonen ja Asko
Uusitalo puolestaan B-nuoret
ykkösdivisioonaan.
Suomen Palloliiton nuorten
valmennuspäällikkö Jyrki Heliskoski kävi helmikuun alussa KPV:n vieraana. Heliskoski
toi puheessaan esille, että Palloliitto on kumartanut liian
pitkään jääkiekkoväkeä ja
(Kalevi) Kummolaa sarjaohjelmia laadittaessa. Nuorten sarjojen siirtäminen alkavaksi jo

huhtikuulla on ensimmäinen
kokeilu sarjajärjestelmän aikaistamiseksi. Halliverkosto
on riittävän kattava, jotta
maan pääsarjatkin pystytään
aloittamaan jopa maaliskuulla.
KPV:n juniorijaoston suurin
voimanponnistus ajoittuu elokuulle, jolloin KPV järjestää
C15-junioreiden epävirallisen
SM-turnauksen, Kai Pahlman
-turnauksen Kokkolassa. Turnaukseen saapuu isäntien lisäksi 15 maan parasta joukkuetta.
KPV:lla on ko. ikäluokassa
koko Pohjois-Suomen parhaita
joukkueita. Realiteetti on kuitenkin se, että töitä on tehtävänä valtavasti, jotta pystyttäisiin haastamaan Etelä-Suomen suurseurat. Kai Pahlmanturnauksessa Hannu Laakson
ja Jouni Ruokojan miehistö
pääsee vertailemaan taitojaan
maan parhaiden joukkueiden
kanssa. Onnistuminen vaatii
pelaajilta ennen kaikkea täydellisen itseluottamuksen ja
kovan henkisen kapasiteetin.
Jalkapallo on kilpaurheilua.
Pelipaikat voitetaan harjoituksissa ja peleissä annettujen
näyttöjen perusteella. Tietyille
pelipaikoille sopivat tietyn
tyyppiset pelaajat. Usein jo
fyysiset ominaisuudet sanelevat kenestä tulee maalivahteja, hyökkääjiä, puolustajia tai
eri roolien keskikenttämiehiä.
Tärkeätä kuitenkin on, että
kaikki pääsevät antamaan
näyttöjä. Mielestäni 15-vuotiaista lähtien pelaaviin kokoonpanoihin mahdutaan kilpailullisin perusteisin.
14-vuotiaista nuorempiin peliaikaa on saatava myös sosiaalisin perustein. Peliaikaa
on annettava, jos pelaaja on
liittynyt joukkueeseen, har-

joittelee joukkueessa sekä
huolehtii lisenssivelvoitteensa
kuten muutkin. Harjoitteluun
motivoituneet on palkittava.
Onneksi Palloliiton kaikki pelaa -ohjelma tukee tätä ajatusmallia ja oikeastaan on laittanut sen säännöksikin.
Viime aikoina tosin on huomattu, että kaikki pelaajat tai
vanhemmat eivät ole ymmärtäneet vanhempien ikäluokkien tai jopa seuran edustusjoukkueen peliaikaminuuttien
voittamista. Joukkueiden porteille tulee kolkuttelemaan pelaajia, jotka eivät ole valmiita
kilpailuun pelipaikoista. Pelaajia, jotka odottavat että jo
pelkkä harjoitusrinkiin mahtuminen riittää takeeksi peliajasta.
Hollantilainen huippuvalmentaja Foppe de Haan piti
talvella Helsingissä luennon
juniorivalmennuksesta. Yksi
tärkeimmistä de Haanin viesteistä oli, että jatkuva haasteellinen kilpailu pelipaikoista
kehittää pelaajia parhaiten.
Esimerkkinä de Haan otti
esille, että jos 15-vuotiaiden
joukkueen kuudestatoista pelaajasta yksi nousee edustusjoukkuetasolle, on hyvin todennäköistä että se pelaaja ei
ole 15-vuotiaana joukkueensa
kolmen parhaan pelaajan joukossa. Tuo edustusjoukkueeseen menevä löytyy rankingista sijoilta 4-10. Kolmen kärki
jää kehityksestä, koska heidän
ei ole koskaan tarvinnut oppia
kilpailemaan pelipaikoistaan.
Heidän ei koskaan tarvinnut
oppia antamaan itsestään
kaikkea eikä luottamaan valmentajan opetusantiin.
Antoisaa jalkapallokesää odotellen.
Jouko Vierimaa

C-pojat valmiina tulevaan kauteen
KPV-CI pojat ovat jälleen
kerran valmiit alkavaan kiihkeään jalkapallokesään.
Tänäkään kesänä elämä ei
kuitenkaan ole vain peliä,
voittoja ja tappioita, se on
myös unohtumattomia yhdessä jaettuja kokemuksia ja
elämyksiä.
Viime vuoden marraskuussa aloitimme talviharjoittelun Urheilutalon yläsalissa,
harjoitusringissä tällöin 19
poikaa, kunnes saimme vuorot uudistettuun Kipparihalliin. Olosuhteet talvi/ kevätharjoitteluun olivat loistavat.
Hikisen harjoittelun ja
muutamien tiukkojen harjoituspelien lomassa täytyy olla
sijaa pehmeillekin arvoille.
Jalkapallo on elämää, mutta
elämä ei ole pelkää futista.
C-1 poikien kausi alkaa To
5.5 B-poikien I-div.karsinalla
PeFF-KPV.
Piirisarja alkaa seuraavalla
viikolla, kuten myös aluesarja.
Pojista tällä hetkellä 8:n
osallistuu, myös Keski-Pohjanmaan piirijoukkueen toimintaan.
Osallistuminen
Kokkola Cup:n, myös tänäkin

KPV:n C-nuoret valmentajineen ovat rakentaneet pohjaa kauden tärkeimpään, Kai Pahlman-koitokseen.

kesänä tuo pojille lisää kovatasoisia pelejä.
Odotetuin ja kovatasoisin

turnaus tälle kaudelle on Kai
Pahlman, elokuun alussa
Kokkolassa.

Hyvää alkavaa jalkapallokesää kaikille!

Hannu, Jouni,
Erkki ja pojat

