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Juniorijaosto onnistui kauden 
viime hetkillä yhdessä kauden 
tavoitteistaan eli saamaan pä-
tevän valmennuspäällikön ke-
hittämään junioritoimintaa. 
Stephen (Steve) Clark on kok-
kolalaisille tuttu henkilö jo 
kahdenkymmenen vuoden ta-
kaa, jolloin hän tuli hyökkää-
jäksi tuolloiseen ykkösdivisioo-
najoukkueeseen. 

Sopimus on aluksi yksivuoti-
nen, mutta seuran tavoitteena 
on tehdä valmennuspäällikön 
pestistä jatkuva. Clarkin tehtä-
vänä on KPV:n junioripelaajien 
kehittäminen sekä juniorival-
mennuksen laadun kehittämi-
nen.

Clarkille ei tule omaa nimik-

kojoukkuetta ellei B- ja A-junio-
reista koostuvaa akatemiajouk-
kuetta sellaiseksi lasketa. Hän 
kiertää eri joukkueiden harjoi-
tuksissa ja osallistuu niin poi-
kien kuin tyttöjenkin taito- ja 
kykykoulujen toimintaan. Tai-
tokoulut ovat alle 12-vuotiaille 
tarkoitettuja ja kykykoulut 12-
15-vuotiaille.

 Pelaajana Clark edusti KPV:
a ykkösdivisioonassa vuosina 
1988-1989 sekä -94 yhteensä 
62 ottelussa. Maalejakin kär-
kipelaajalle syntyi aivan mu-
kavasti eli 20. Clark on suo-
rittanut Suomen korkeimman 
mahdollisen valmentajatut-
kinnon pro JVK:n. Hän on val-
mentanut KPV:n ja GBK:n juni-

orijoukkueiden lisäksi GBK:n ja 
TUS:n edustusjoukkuetta sekä 
ollut valmentajana KPV-akate-
miassa. 

Vuoden 2007- 2008 ai-
kana hän vietti vuoden Irlan-
nin Galwayssä Salthill Devon 
FC:n päätoimisena juniori-
valmennuspäällikkönä. Kesä-
kuusta 2008 lähtien Clark on 
ollut mukana valmennustoi-
minnassa lähinnä KPV:ssa pe-
laavien lastensa joukkueiden 
mukana.    

KPV:n junioreiden valmen-
nuspäällikkönä Steve toimii 
oman toimensa ohella. Lei-
pätyönsä Steve tekee Kokko-
lan ammattiopiston liikunnan 
opettajana.

Steve Clark valmennuspäälliköksi

Steve Clark opastaa KPV:n akatemiapelaajia marraskuussa Jyväskylässä.

KPV-akatemian kaudesta muo-
dostui pitkä ja palkitseva. Vuosi 
2008 piti olla akatemiatoimin-
nan hedelmien korjuun aikaa 
ja sellainen siitä myös tuli. Ju-
niorijaoston vuoden valmen-
tajana palkittu Kim Huuhka 
luotsasi KPV:n lahjakkaan 90-
syntyneiden ikäluokan ympä-
rille rakennetun akatemiajouk-
kueen  SM-pronssituuletuksiin 
Eerikkilän lopputurnauksessa. 
Kirkkaampikaan mitali ei ollut 
kovin kaukana.

Tie lopputurnaukseen oli 
pitkä ja hankala. Kauden ai-
kana akatemia pelasi kaikki-
aan 17 ottelua. Akatemian run-
kosarjassa oli yhdeksän ottelua 
(Oulu luopui sarjasta, joten yksi 
ottelu jäi pelaamatta). Karsin-
toja oli kahdessa vaiheessa ja 
matkalla Eerikkilään pudotet-
tiin niin Valkeakosken Hakan 
kuin Jaronkin akatemiat. 

Kauden saldona oli kymme-
nen voittoa, kolme tasapeliä 
ja neljä tappiota maan parhai-
den nuorten pelaajien jou-
kossa. Maaliero oli 31-16. Pet-
teri Forsell teki kauden aikana 
kahdeksan maalia, Jesse Iivo-
nen 5, Kim Ågren 4, Matias Ny-
gård, Tom Holmbäck ja Kim Pa-
losaari 3, Jarno Reinikainen ja 
Timo Uimonen 2 sekä Benja-
min Storbacka yhden. Kaikki-
aan kauden aikana akatemian 
peleissä esiintyi kentällä 27 pe-
laajaa.   

Pronssimitali talenttiakate-
mioiden SM-turnauksessa on 
kova saavutus. Vaikka kyseessä 
on kohtuullisen uusi (kuudes 

vuosi) kilpailusarja, on kilpai-
lun taso erittäin kova. Akate-
mioiden SM-kilpailu vastaa lä-
hinnä A-nuorten SM-sarjaa ja 
esimerkiksi Palloliiton rankin-
gissa akatemiasarja on nostettu 
SM-sarjan yläpuolelle. Turnauk-
sen pelaajat ovat pääosin A- ju-
nioreita.

Edellinen Kokkolan jalkapal-
lojunioreiden SM-mitali on 
vuodelta 2003, jolloin Keijo 
Hautamäki luotsasi KPV:n B-
juniorit SM-pronssille. A-nuo-
rissa kultaa on vuosilta -67 ja 
-69, hopeaa -68 sekä pronssia  
-56, -65 ja -74 eli melko pitkän 
ajan takaa.

Eerikkilän turnausjoukkuei-
den tasossa ei ollut moittimista. 
Neljän akatemian (TPS, Honka, 
KuPS, Reipas) juniorit pelaavat 
sekä A-nuorten että B-nuorten 
SM-sarjassa. Lisäksi Satakunnan 
joukkue koostui Porin ja Rau-
man parhaista pelaajista. Pallo-
Iirothan voittivat B-nuorten 
osalta kevään SM-karsintasar-
jan. Pelaajista mainittakoon lii-
gamitalistit Hongan Jaakko Le-
pola ja Lahden Riku Heini.

Talenttiakatemioiden SM-lop-
puturnaus on tärkeä pelaajien 
tarkkailutapahtuma ja paikalla 
olivat kaikki nuorten maajouk-
kueiden valmentajat. Pelaajille 
turnaus oli todellinen näytön 
paikka, joten matkassa oltiin 
tosissaan. Nuorten (20-17 –vuo-
tiaat) maajoukkuemiehiä oli jo-

kaisessa akatemiassa 4-6 kappa-
letta. KPV-akatemia oli ainoa 
poikkeus, sillä Petteri Forsell 
oli ainoa kokkolalaisten maa-
joukkuemies. 

Mitalista huolimatta akate-
miaturnauksesta jäi sytykkeitä 
parempaan. Pelillisesti KPV-
akatemia olisi voinut olla fi-
naalissa, sillä kuuden maa-
joukkuemiehen Honka voitti 
avausottelun kahdella onnek-
kaalla erikoistilannemaalilla 2-
0. 

Turnauksessa oli nopeita pe-
laajia, hyviä harhauttelijoita 
ja erinomaisia pääpelaajia. Yh-
dellä sektorilla KPV-akatemian 
pelaajat olivat kuitenkin par-
haita. Kokkolalaiset olivat tur-
nauksen ylivoimaisesti par-
haiten yhdellä ja kahdella 
kosketuksella palloa siirtelevä 
joukkue. 

KPV-akatemia oli tänä vuonna 
avoin akatemia. Joukkueen 
runko perustui KPV:n lahjak-
kaan 1990-syntyneiden ikä-
luokan varaan. Erittäin tärkeä 
ja mitaleihin johtanut täyden-
nys 18-pelaajan lopputurnaus-

ryhmään tuli GBK-kasvattien 
Benjamin Storbackan, Kim 
Ågrenin, Johannes Wentinin ja 
Oskari Hinkkasen panoksella.  

Erityiskiitos valmentajille 
Kim Huuhkalle ja Gunnar Iso-
saarelle työstä pelaajien ja aka-
temian hyväksi.

Akatemiasarja C-lohko
KPV-akatemia......8..6..1..1..23-..8..19
Vaasa.talentit.......8..4..1..3..19-22..13
JJK-akatemia........8..4..0..4..17-13..12
TP-Seinäjoki.akat.8..3..0..5..18-17....9
Kemijoki.akatemia.8..2..0..6....9-26....6

Karsintapelit
KPV.akatemia.–.Valkeakosken.Haka..
2-0
Jaro.akatemia.–.KPV.akatemia.0-0
KPV.akatemia.–.Jaro.akatemia.1-0

Karsinta valiosarjan paikasta
TamU.–akatemia.–.KPV.akatemia.2-0
KPV-akatemia.–.TamU.akatemia.1-1

SM-lopputurnauksen ottelut:
KPV.–.Honka.0-2
KPV.–.Lahti.1-0.(Forsell)
pronssiottelu:.KPV.–.KuPS.2-0..
(Palosaari.2)

Akatemiakausi huipentui SM-pronssiin

KPV-akatemian pronssijoukkue Eerikkilässä: takarivi vasemmalta: Matias Nygård, Harri Hujanen, Johannes Wentin, Toni Räisälä, Nicky Haldin, Björn 
Krook, Benjamin Storbacka, Joonas Myllymäki, Patrick Byskata, Kim Palosaari ja Oskari Hinkkanen. Eturivi: Jouko Vierimaa (jjoht.) Kim Huuhka (val-
mentaja), Aleksi Paavolainen, Jarno reinikainen, Teemu Hietala, Petteri Forsell, Kim Ågren. Edessä makuulla Jesse Iivonen, Tom Holmbäck.

Kapteeni Aleksi Paavolainen loikkasi muun joukkueen mukana mitalikyl-
pyyn. Petteri Forsell (10) odottaa vuoroaan.


