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B-junnut keväällä 2008: Ylärivi vasemmalta: Ari Hujanen (jj), Kari Vanhakangas (v), Sami Räisälä, Björn Krook, Jussi Laakso, Antti Leppälä, Kim Palosaari, Joni Vanhakangas, Harri Hujanen, Juha Haapaniemi, Matias Kivinen, Ilari Isohanni, Leevi Mehtäjärvi, Jouni Ruokoja (v), Jaakko Hanhikoski ja Hannu Laakso (vv). Alarivi vasemmalta: Juhani Niemelä, Eetu Luokkala,
Teemu Hietala, Niko Mustonen, Miika Ritala, Janne Möttönen, Konsta Tastula, Ville Leskinen, Joonas Palosaari, Tero Järvinen ja Timo Heikkilä.

Piirin ja kaupungin ykkösjoukkue
Otsikko kertoo kilpailullisen
totuuden tämän vuoden KPV:
n B-juniorijoukkueesta. Joukkueemme voitti piirin mestaruuden ja olimme kaupungin
kolmesta B-juniorijoukkueesta
ainoa, joka säilytti paikkansa
ensi kevääksi B-poikien 1. divisioonassa.
Divarin kevätkierroksella sijoituksemme oli hienosti toinen Tervareiden voittaessa sarjan, jonka seurauksena Tervarit
nousi syksyksi SM-sarjaan. Syyskierroksella muutaman ottelun
pituinen maaliton kausi johti
siihen, että sijoituksemme oli
loppujen lopuksi viides.
Syyskierros oli siinä mielessä
erikoinen, että sarjan kärkipään joukkueiden kanssa pärjäsimme erittäin hyvin, mutta
menetimme pisteitä ”häntäpään” joukkueille. Syyskierroksen voittaja oli TP-Seinäjoki, joka nousi ansaitusti ensi
kevääksi takaisin SM-karsintasarjaan.
Osa pelaajistamme osallistui
kauden aikana akatemia–toimintaan, josta luonnollisestikin päällimmäiseksi muistoksi
jäi SM-pronssimitalli kovatasoisessa akatemioiden lopputurnauksessa.

Rehellisesti uskallan sanoa,
että kun kauteen lähdettiin liikkeelle yli 30 pelaajan voimin,
en olisi uskonut, että joukkueen menestys tulisi olemaan
niin hyvä kuin se loppujen lopuksi oli.
Vuoden aikana joukkueesta
löytyi ja kasvoi useita sellaisia
pelaajia, jotka ottivat kehityksessään huimia askeleita eteenpäin ja nousivat alkukauden
vaihtopenkkipelaajista syyskierroksen avauskokoonpanon
runkomiehiksi. Vanha totuus
on se, että nöyrällä asenteella
ja kovalla työnteolla yhden pelikauden aikana on mahdollista
kehittyä todella paljon. Ei ole
mitään syytä epäillä, että näiden pelaajien kehityskäyrä jatkuu tulevinakin vuosina ylöspäin.
Mainitsematta ei saa jättää
myöskään sitä, että koko kauden ajan jokaisessa ottelussamme divaripelit mukaan lukien pelasi vähintään kaksi
C-juniori-ikäistä pelaajaa. Näiden pelaajien kohdalla jokainen peliminuutti oli arvokasta
kokemusta sekä ensi vuoden
että tulevien vuosien pelejä silmällä pitäen.
Jonkin verran kentän laidoilla
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aiheutti kesällä keskustelua se,
miksi joukkueemme ei osallistunut Kokkola Cupiin. Sanottakoon se vielä kerran julkisesti
tässäkin yhteydessä, että syynä
oli se, että tässä ikäluokassa kyseinen turnaus ei valitettavasti
ole enää moneen vuoteen palvellut B-junioritoimintaan liittyviä kilpailullisia tavoitteita, ja
muutenkin sarjakausi on niin
pitkä ja raskas, että joskus on
syytä hieman levätä. Toki joukkueemme käytti tuonkin ajan
etupäässä harjoitteluun. Jos
tässä ikäluokassa halutaan turnauspelien avulla hakea kilpailullisia ja yksilön kehitystä palvelevia tarkoitusperiä, katseet
on silloin mielestäni käännettävä ulkomaille.
Viime kevään Palloveikko
-lehdessä olin huolissani kaupungin harjoitteluolosuhteista.
Sama huoli on edelleen olemassa talviharjoittelun suhteen, mutta kesäharjoittelussa
teimme loistavan ratkaisun ottamalla harjoitusvuoroja raviradan uusilta harjoituskentiltä.
Tuolla saimme harjoitella kaikessa rauhassa ja käytössämme
oli koko ajan vähintään yksi
täysimittainen kenttä. Todennäköisesti ensi kesänä muut-

kin joukkueet löytävät tiensä
noille kentille.
Talven harjoittelun ja harjoituspelien suhteen ehdottaisin,
että nimenomaan B-junioreissa
otettaisiin käyttöön jonkinlainen talvisarja, jossa tiettyjen
joukkueiden kesken esimerkiksi
akselilla Oulu-Kokkola-Pietarsaari- Seinäjoki-Vaasa pelattaisiin talven aikana kilpailumuotoinen sarja. Tällä tavalla
saataisiin koko talveksi kesän
pelejä hyvin palvelevia harjoitusotteluita, joissa kuitenkin
olisi mukana tietynlainen kilpailuelementti pistelaskuineen
ja sarjataulukoineen.
Toivottavasti edustusjoukkueemme pelaajahankinnoista
vastaavat henkilöt huomaavat, että myös viime kauden
B-juniori-ikäluokasta on kypsymässä hyviä ja taitavia pelimiehiä, joista on syytä pitää
hyvä huoli. Tulevalla kaudella
näistä pelaajista noin puolet
jatkaa seuramme B-junioreissa
ja toinen puoli muutaman vuoden tauon jälkeen uudelleen
henkiin herätetyssä A-juniorijoukkueessa.
Näistä pelaajista huolen pitäminen ei tarkoita sitä, että seuran suuntalinjoista päättävät

henkilöt pelkästään tiedostavat
tällaisten junioreiden olemassa
olon vaan näiden pelaajien harjoittelemiseen ja pelaamiseen
sekä erityisesti tulevaisuuteen
liittyvistä asioista on pidettävä
aktiivisesti huolta. Pelaajien
on koettava, että heistä todella
välitetään ja että heidän tekemisistään ollaan aidosti kiinnostuneita. Tällä seuralla eikä
millään muullakaan seuralla
näillä leveysasteilla ole varaa
menettää lahjakkaita junioreitaan pelkästään sen vuoksi, että
päättävissä portaissa ei olla hereillä siinä vaiheessa, kun pelaajat ovat tulossa parhaaseen
urheilu- ja kilpailuikään.
Kaiken kaikkiaan ainakin allekirjoittaneelle jäi menneestä
kaudesta erittäin positiivinen
kuva. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin. Lopuksi iso kiitos ja
syvä kumarrus valmentajakavereilleni Karille ja Jouskalle.
Samoin Arille suuri kiitos viimeisen päälle hoidetuista joukkueenjohtajan tehtävistä. Toinen Kari piti tänäkin vuonna
talouden tasapainossa. Kaikille
pelaajille ja taustajoukoille
myös kiitos loistavasta yhteistyöstä.
Hannu Laakso

