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Otsikko kertoo kilpailullisen 
totuuden tämän vuoden KPV:
n B-juniorijoukkueesta. Jouk-
kueemme voitti piirin mesta-
ruuden ja olimme kaupungin 
kolmesta B-juniorijoukkueesta 
ainoa, joka säilytti paikkansa 
ensi kevääksi B-poikien 1. divi-
sioonassa. 

Divarin kevätkierroksella si-
joituksemme oli hienosti toi-
nen Tervareiden voittaessa sar-
jan, jonka seurauksena Tervarit 
nousi syksyksi SM-sarjaan. Syys-
kierroksella muutaman ottelun 
pituinen maaliton kausi johti 
siihen, että sijoituksemme oli 
loppujen lopuksi viides. 

Syyskierros oli siinä mielessä 
erikoinen, että sarjan kärki-
pään joukkueiden kanssa pär-
jäsimme erittäin hyvin, mutta 
menetimme pisteitä ”häntä-
pään” joukkueille.  Syyskier-
roksen voittaja oli TP-Seinä-
joki, joka nousi ansaitusti ensi 
kevääksi takaisin SM-karsinta-
sarjaan.

Osa pelaajistamme osallistui 
kauden aikana akatemia–toi-
mintaan, josta luonnollisesti-
kin päällimmäiseksi muistoksi 
jäi SM-pronssimitalli kovatasoi-
sessa akatemioiden lopputurna-
uksessa.

Rehellisesti uskallan sanoa, 
että kun kauteen lähdettiin liik-
keelle yli 30 pelaajan voimin, 
en olisi uskonut, että joukku-
een menestys tulisi olemaan 
niin hyvä kuin se loppujen lo-
puksi oli. 

Vuoden aikana joukkueesta 
löytyi ja kasvoi useita sellaisia 
pelaajia, jotka ottivat kehityk-
sessään huimia askeleita eteen-
päin ja nousivat alkukauden 
vaihtopenkkipelaajista syys-
kierroksen avauskokoonpanon 
runkomiehiksi. Vanha totuus 
on se, että nöyrällä asenteella 
ja kovalla työnteolla yhden pe-
likauden aikana on mahdollista 
kehittyä todella paljon. Ei ole 
mitään syytä epäillä, että näi-
den pelaajien kehityskäyrä jat-
kuu tulevinakin vuosina ylös-
päin.

Mainitsematta ei saa jättää 
myöskään sitä, että koko kau-
den ajan jokaisessa ottelus-
samme divaripelit mukaan lu-
kien pelasi vähintään kaksi 
C-juniori-ikäistä pelaajaa. Näi-
den pelaajien kohdalla jokai-
nen peliminuutti oli arvokasta 
kokemusta sekä ensi vuoden 
että tulevien vuosien pelejä sil-
mällä pitäen.

Jonkin verran kentän laidoilla 

aiheutti kesällä keskustelua se, 
miksi joukkueemme ei osallis-
tunut Kokkola Cupiin. Sanot-
takoon se vielä kerran julkisesti 
tässäkin yhteydessä, että syynä 
oli se, että tässä ikäluokassa ky-
seinen turnaus ei valitettavasti 
ole enää moneen vuoteen pal-
vellut B-junioritoimintaan liit-
tyviä kilpailullisia tavoitteita, ja 
muutenkin sarjakausi on niin 
pitkä ja raskas, että joskus on 
syytä hieman levätä. Toki jouk-
kueemme käytti tuonkin ajan 
etupäässä harjoitteluun. Jos 
tässä ikäluokassa halutaan tur-
nauspelien avulla hakea kilpai-
lullisia ja yksilön kehitystä pal-
velevia tarkoitusperiä, katseet 
on silloin mielestäni käännet-
tävä ulkomaille.

Viime kevään Palloveikko  
-lehdessä olin huolissani kau-
pungin harjoitteluolosuhteista. 
Sama huoli on edelleen ole-
massa talviharjoittelun suh-
teen, mutta kesäharjoittelussa 
teimme loistavan ratkaisun ot-
tamalla harjoitusvuoroja ravi-
radan uusilta harjoituskentiltä. 
Tuolla saimme harjoitella kai-
kessa rauhassa ja käytössämme 
oli koko ajan vähintään yksi 
täysimittainen kenttä. Toden-
näköisesti ensi kesänä muut-

kin joukkueet löytävät tiensä 
noille kentille.

Talven harjoittelun ja harjoi-
tuspelien suhteen ehdottaisin, 
että nimenomaan B-junioreissa 
otettaisiin käyttöön jonkinlai-
nen talvisarja, jossa tiettyjen 
joukkueiden kesken esimerkiksi 
akselilla Oulu-Kokkola-Pietar-
saari- Seinäjoki-Vaasa pelat-
taisiin talven aikana kilpailu-
muotoinen sarja. Tällä tavalla 
saataisiin koko talveksi kesän 
pelejä hyvin palvelevia harjoi-
tusotteluita, joissa kuitenkin 
olisi mukana tietynlainen kil-
pailuelementti pistelaskuineen 
ja sarjataulukoineen.

Toivottavasti edustusjoukku-
eemme pelaajahankinnoista 
vastaavat henkilöt huomaa-
vat, että myös viime kauden 
B-juniori-ikäluokasta on kyp-
symässä hyviä ja taitavia pe-
limiehiä, joista on syytä pitää 
hyvä huoli. Tulevalla kaudella 
näistä pelaajista noin puolet 
jatkaa seuramme B-junioreissa 
ja toinen puoli muutaman vuo-
den tauon jälkeen uudelleen 
henkiin herätetyssä A-juniori-
joukkueessa.

Näistä pelaajista huolen pitä-
minen ei tarkoita sitä, että seu-
ran suuntalinjoista päättävät 

henkilöt pelkästään tiedostavat 
tällaisten junioreiden olemassa 
olon vaan näiden pelaajien har-
joittelemiseen ja pelaamiseen 
sekä erityisesti tulevaisuuteen 
liittyvistä asioista on pidettävä 
aktiivisesti huolta. Pelaajien 
on koettava, että heistä todella 
välitetään ja että heidän teke-
misistään ollaan aidosti kiin-
nostuneita. Tällä seuralla eikä 
millään muullakaan seuralla 
näillä leveysasteilla ole varaa 
menettää lahjakkaita juniorei-
taan pelkästään sen vuoksi, että 
päättävissä portaissa ei olla he-
reillä siinä vaiheessa, kun pe-
laajat ovat tulossa parhaaseen 
urheilu- ja kilpailuikään.

Kaiken kaikkiaan ainakin al-
lekirjoittaneelle jäi menneestä 
kaudesta erittäin positiivinen 
kuva. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin. Lopuksi iso kiitos ja 
syvä kumarrus valmentajaka-
vereilleni Karille ja Jouskalle. 
Samoin Arille suuri kiitos vii-
meisen päälle hoidetuista jouk-
kueenjohtajan tehtävistä. Toi-
nen Kari piti tänäkin vuonna 
talouden tasapainossa. Kaikille 
pelaajille ja taustajoukoille 
myös kiitos loistavasta yhteis-
työstä.

Hannu Laakso

Piirin ja kaupungin ykkösjoukkue
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