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Aikansa kutakin, sanotaan. Viisi 
vuotta sitten KPV:n junioripääl-
likön luottamustoimeen lupau-
tuessani tiesin, että en edes 
yritä lyödä edellisen päällikön 
Markku Piispasen ennätystä. 
Markkuhan oli junioripäällik-
könä kymmenen vuotta. 

Seuran syyskokous valitsee 
(valitsi) uuden junioripäälli-
kön. Suosikkini uudeksi päälli-
köksi on jo katsottuna, mutta 
päätöksenhän tekee syysko-
kous. 

Siitä olen iloinen, että pystyin 
auttamaan seuraa tässä hom-
massa edes nämä neljä vuotta. 
Neljä vuotta on mielestäni so-
piva aika tuoda omia ideoita 
sisään ja kehittää toimintaa. 
Siinä ajassa pitää saada tär-
keimmät ideat konkretisoitua 
käytäntöön. 

Neljään vuoteen on mahtu-
nut paljon upeita hetkiä pe-
likentillä ja muussa seuratoi-
minnassa. Töitä ja hoidettavia 
asioita on ollut - sanoisiko ihan 
riittävästi. Talkootyön vastapai-
noksi olen tutustunut upeisiin 
ihmisiin lajin parissa. Intohi-
moni jalkapalloilua kohtaan 
on vain lisääntynyt.

Aina junioripäällikön toimi ei 
ole pelkästään ruusuilla tanssi-
mista, sillä eri osapuolten int-
ressit ovat harvoin yksimielisiä, 
vaikka yhdensuuntaisia ovat-
kin. Koita siinä keskellä sitten 
rakennella jonkinlaista komp-
romissia. Jalkapalloiluhan on 
ennen kaikkea tunnelaji.

Mika Waltari kiteytti Sinuhen 
suulla, ettei ihminen koskaan 
muutu. Se mikä oli ennen, on 
myös nyt. Tuohon voisi lisätä 
erään entisen työkaverini ki-
teyttämän viisauden haastei-
den kohdatessa.

– Eihän se mitään, kun sen 
tietää. 

Jos vaikeasti ratkaistavia asi-
oita on tulossa, on henkisesti 
helpompaa, kun niihin osaa va-
rautua.

Heti ensimmäisenä juniori-
päällikön vuotena 2005 juni-
orijaostolla oli järjestettävänä 
kolme turnausta. Kevät alkoi 
juniorijaoston perinteisellä 
Neste-turnauksella, elokuussa 
oli C15-junioreiden SM-tur-
naus eli Kai Pahlman-turnaus 
ja syksyllä vielä Kokkolan jun-
nuturnauksen järjestelyt. Sa-
mana vuonna juniorijaosto 
hankki uusimman bussinsa. Si-
nettiseuran valmistelut aloitet-
tiin 2006 ja haku sekä juniori-
toiminnan Sinettiseuran status 
saatiin KPV:lle 2007. 

Kuluneen vuoden merkittä-
vin päätös oli juniorivalmen-
nuspäällikön pestaaminen 
KPV:lle. Tuossa valmennus-
päällikön palkkaamisessahan 
on tärkeintä, että löytyy pä-
tevä tekijä. Olen erittäin iloi-
nen, että saimme Steve Clar-
kin joukkoomme.

Tässä kaiken muun suoritta-
misen rinnalla on seuramme ju-
niorimäärä kasvanut tasaisesti 
noin kahdenkymmenen  juni-

orin vuosivauhdilla. Kun 2005 
alle 15-vuotiaita lisenssipelaajia 
oli seurassamme 239 kappaletta 
on heitä syyskuun 2008 rekiste-
rin mukaan 312 pelaajaa. Suu-
rin osa kasvusta on tyttöpelaa-
jia (noin suhteessa 70-30). 

Tyttöjuniorithan otettiin mu-
kaan KPV:n junioritoimintaan 
keväästä 2003, ja siitä asti tyt-
töjen määrä on tasaisesti kas-
vanut. Jokainen uusi, aloittava 
ikäluokka on lisännyt määrää. 
Vanhin KPV:n nappulakoulusta 
lähtenyt tyttöjen ikäluokka pe-
laa ensi vuonna C15-tyttöjen 
sarjassa.         

Enhän minä KPV:n seuratoi-
minnasta mihinkään jää, vaan 
siirryn hieman rajoitetumpaan 
tehtäväalueeseen. Tarkoitus on 
lähteä mukaan tukemaan juni-
oritoiminnan viimeistä askel-
maa eli A-junioreiden ja aka-
temian toimintaa. Mielestäni 
seuralla on paljon tekemistä 
juuri siinä raossa, jossa nuoret 
pelaajat kasvavat aikuisten sar-
joihin.

Junioritoiminta sujuu hie-
nosti ja valmennus on hyvää. 
Aikuisten maailma on kuiten-
kin aikuisten maailma ja siinä 
välissä on hyvä loiventaa paitsi 
fyysistä myös henkistä kyn-
nystä kohti edustusjoukkuei-
den pelejä. A-juniori-, akatemia 
ja reservijoukkuetoiminnan 
näen yhtenäisenä ja toisiaan 
tukevana toimintana.   

Jouko Vierimaa          

Kiitos kuluneista vuosista
Junioripäällikön katsaus:

Jouko Vierimaa siirtyy KPV:ssa neljän vuoden junioripäällikön vastuista 
isompien pariin.

Jo kahdenkymmenen vuoden 
ajan on vuosittain valittu vuo-
den KPV-juniori ja tyttöjuniori 
vuodesta 2003. Kaikki heistä 
eivät ole pysyneet Kokkolassa, 
vaan osa on lentänyt parempaa 
leipää etsimään. Seuraavassa 
hieman tuoretta tietoa heistä, 
jotka ovat menneet muita kau-
emmaksi.
Tero Koskela, 32, (KPV-juniori 
1994) jatkoi kiertomatkaansa 
Vaasaan kesänaapurinsa Juha 
Reinin houkuttelemana. Tero 
on pari viime kautta viihtynyt 
Hongassa ja yltänyt kahdesti 
SM-hopealle, mutta loukkaantu-
miset haittasivat pahasti kautta. 
Norjassakin viihtynyt kulmuri-
spesialisti pelasi 16 ottelussa ja 
takana on nyt 176 Veikkauslii-
gapeliä sekä 18 maalia.
Miika Koppinen, 30, teki pa-
luun Tromsö IL:ään. Joukkue 
ylsi viime kaudelle pronssille 
ja samalla se tiesi pääsyä euro-
kentille. Välillä Rosenborgissa 
viihtynyt kaksinkertainen KPV-
juniori (1996 ja 1998) on pelan-
nut nyt Norjassa 167 virallista 
peliä ja tehnyt niissä 10 maalia. 
Ilman loukkaantumisia ei men-
nyt Miikaltakaan viime kausi. 
26 sarjakierroksen kaudessa ot-
teluita kertyi 20 ja niissä kaksi 
maalia.
Jukka Hakala, 30, (KPV-juni-
ori 1997) jatkoi Norjaan tu-
tustumista vaimonsa kotiseu-
dulla Notodden IK:ssa, maan 

kakkostasolla Adeccoligassa. 
Häntäkin ovat loukkaantumi-
set häirinneet ja pelejä tuli 19, 
kun sarjassa oli 30 kierrosta. 
16 joukkueen sarjassa Notod-
den sijoittui kuudenneksi. Kah-
desti on Jukka sentään palkittu 
joukkueensa parhaana, mutta 
saanut myös nähdä kahdesti 
punaisen kortin. Jukka on jat-
kanut sopimustaan kolmella 
kaudella.
Henri Myntti, 26, (KPV-juni-
ori 2002) jätti taakseen mie-
lenkiintoisen kuden Tampere 
Unitedissa. Veikkausliigan 
maalikuningas on hakenut pe-
likokemusta Norjasta sekä ko-
timaan Veikkausliigasta 75 ot-
telun ja 17 maalin verran.Tälle 
kaudelle tuli ottelukokemusta 
23 pelin verran. 
Ilari Nikula, 24, (KPV-juni-
ori 2002) on jatkanut lähinnä 
opintojensa johdosta pelaa-
mista Torniossa ja on lukeutu-
nut jo toisena kautena joukku-
eensa TP-47:n avainpelaajiin 43 
sarjapelin kokemuksella.

Vuoden tyttöjuniorien puo-
lella voidaan todeta Emmi Ala-
sen (KPV-tyttöjuniori 2006) pe-
lanneen liigasta pudonneessa 
Vaasan Sportissa ja Hanne Ojan-
perä (KPV-tyttöjuniori 2007) oli 
nostamassa naapuri-Unitedia 
liigaan. Emmi kasvatti meriit-
tilistaansa kauden aikana paini-
malla nuorten EM-hopeaa.

Tuokin nimilista nostaa esiin 

kysymyksiä, joista kaikki ei-
vät ole niin hauskoja muis-
tella. Mutta jos Miika tienasi 

esimerkiksi edelliskaudella Ro-
senborgissa lähes 130 000 eu-
roa ja Jukkakin Notoddenissa 

porrasta alempana 50 000 eu-
roa, niin katetta maailmalle 
menoon löytyy.

KPV-juniorit menestyvät maailmalla
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