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Piteån turnaus
kesän kohokohta
KPV:n nuoremmat C-juniorit
eli -93 syntyneet pojat olivat
Jouko ”toro” Vierimaan ja Vesa
”sheriffi” Ruokojan valmennuksessa. Joukkueessa esiintyi kauden mittaan 24 poikaa,
näistä kaksi lopetti kesken
kauden. Kun kuusi poikaa
jakaantui myös vanhemman
ikäluokan eli C15-poikien ja
jopa B-junioreiden käyttöön,
oli kausi välillä melkoista säätämistä.
Liikkeellä oltiin vuoden aikana yhteensä 145 päivänä
eli lähes joka toinen päivä oli
jonkinlainen joukkueen tapahtuma. Kun turnauksissa pelejä
tuli 2-3 päivässä päästiin yli
150:n tapahtuman.
Tavoitteena kuitenkin on poikien kehittäminen oikean kilpailullisen tason mukaisesti.
Jos nuori pelaaja on valmis
vanhemman ikäluokan avauskokoonpanoon, niin ilman
muuta oikea paikka on vanhemmassa ikäluokassa.
Vanhemman ikäluokan mukana kulkivat maalivahti Joonas Toskala sekä kenttäpelaajista Harri Hujanen, Teemu
Mäki, Jermu Mehtäjärvi, Arttu
Seikkula ja Jonathan Biskop.
Loppukaudesta Kai Pahlmanturnausta myöten C15-poikien
avauskokoonpanon takalinjoja
miehittivät useissa peleissä
maalivahti Toskala, laitapakit
Mäki ja Mehtäjärvi sekä toppari Hujanen.
Kun osa pojista edusti vanhempaa ikäluokkaa, riitti
vastuuta kannettavaksi huomattavasti enemmän muille
ikäluokan pojille. Vastuun
opettelu on erittäin tärkeää
myöhempiä ikävuosia ajatellen. Kolikon kääntöpuoli oli
tietenkin ikäluokan omien
menestysmahdollisuuksien
kaventuminen.
Tässä ikäluokassa aloimme
opetella kilpailullisuutta ja
myös urheilullisuuden ensi askelia. Peliaika ei enää jakaudu
tasaisesti eikä puolen pelin takuuta ole. Pelipaikat voitetaan
osaamisen ja joukkueessa elämisen kautta.

Ykkösen
joukkueet
Kaudella 2008 jalkapalloilun ykkösessä pelaavat FC
Viikingit, PK-35, Atlantis ja
KäPa Helsingistä, GrIFK
Kauniaisista, TPV Tampereelta, FC Hämeenlinna,
JJK Jyväskylästä, JIPPO
Joensuusta, PS Kemi, VIFK
Vaasasta, AC Oulu, TP-47
Torniosta sekä luonnollisesti KPV Kokkolasta.
Viime kauden sarjassa
KPV:lle kertyi matkustuskilometrejä 4268 välimatkataulukon mukaan. Ensi
vuonna
ajokilometrejä
kertyy 4724. Lisäys tulee
pääosin paikallisottelun
puuttumisella ja kilometreissä tavallaan lisäreissuilla Helsingin-seudulle,
joka on nyt viiden joukkueen voimin edustettuna
Ykkösessä viime kauden
kolmen sijasta.

Syksyn piirisarjassa voitimme pronssimitalit JBK:n ja
Jaron jälkeen (GBK oli neljäs).
Aluesarjassa sijoitus oli seitsemäs.
Kesän kohokohta oli kuitenkin kesä-heinäkuun vaihteessa
tehty matka Piteån turnaukseen Pohjois-Ruotsiin. Piteån
turnaus on kilpailu, johon
osallistuvat parhaat pohjoisen
Suomen, Ruotsin ja Norjan
joukkueet. Koko turnauksessa
oli kaikkiaan yli seitsemänsataa joukkuetta eli turnaus on
tuplasti Kokkola-cupin kokoinen tapahtuma.
Menestystä turnauksesta ei
tullut, mutta saatiin loistavia
kokemuksia ja upeaa yhdessä
elämisen aikaa.
toro

Eturivissä vasemmalta: Thammarat”Beng” Rattanasombat, Jermu Mehtäjärvi, Joonas Toskala, Emil Seppä,
Henrik Mulari, Rami Witick. Keskirivissä vasemmalta: Joose Reinikainen, Valtteri Järvelä, Jere Manninen,
Janne Puumala, Daniel Huhta, Arttu Seikkula, Ari-Pekka Karhu. Takarivissä vasemmalta: Sami Kilpelä, Jan
Lindfors, Sami Ojala, Teemu Mäki, Joonas Haggren, Mikko Hannuksela. Valmentajat: Vesa Ruokoja, Jouko
Vierimaa.

