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Juniorit haastajan roolissa
KPV:n vahvasta juniorityöstä
saatiin talvella jälleen hyvä
esimerkki, kun seitsemän viime
kesän B-junioria sai sopimuksen seuran edustusjoukkueeseen. Ennestään edustusjoukkueessa jo olivat viime kesänä
rinkiin nousseet viimeisen
vuoden A-juniorit Joonas Pennanen ja Ville Luokkala.
Eivätkä uudet nuoret ole tyytyneet pelkästään edustusryhmän paikkoihin, vaan he ovat
haastaneet vahvasti kokeneemmat pelaajat. B-junioreissa
pelaavan Aleksi Paavolaisen
vahvat otteet edustuksen harjoituspeleissä jopa syrjäyttivät
Oleg Maksimovin edustusjoukkueen ringistä ja nyt Maksimov
pelaa Kauhajoella. Aleksin divaridebyyttikin (vaihdosta 28
minuuttia) tuli tehtyä heti 17vuotissynttäripäivän jälkeen
ottelussa Atlantista vastaan.
Ensimmäisen vuoden A-juniori Matias Nygård puolestaan
sai luottoa hyvistä harjoituspeleistä ja farmisopimuksen
myötä mies pelasi Kippareiden kakkosdivisioonajoukkueen topparina täyden ottelun,
kun Kipparit ottivat 2-1 voiton
Norrvallasta.
B-junioreista edustuksen sopimuksen saivat myös Jesse Iivonen, Tom Holmbäck ja Jarno
Reinikainen.
Ensimmäisen
vuoden A-nuorista sopimus
kirjoitettiin Nygårdin lisäksi
maalivahti Joonas Myllymäen
ja Teemu Vuorelan kanssa.
- Kyllähän harjoittelu edustusjoukkueessa eroaa paljon
junioreiden
harjoittelusta.
Edustuksessa kaikki on paljon
taktisempaa ja fyysisempää.
Esimerkiksi puolustuspelaamisessa ei voi mennä oman
mielensä mukaan, vaan on
hoidettava omat sovitut tehtävät ja paikat, toteaa Aleksi
Paavolainen.
Aleksi on pelannut edustuksessa keskikentän pohjalla
tasapainottavaa paikkaa. Mielummin mies kuitenkin pelaisi

Ville Luokkala (vas.), Joonas Pennanen ja Aleksi Paavolainen tarjoavat uutta intoa edustusjoukkueeseen.
topparina, jota paikkaa hän
pelaa myös B-junioreissa.
– Siellä kuitenkin pelaan,
missä sanotaan. Henkilökohtaisena tavoitteena tälle kaudelle on saada lisää peliminuutteja edustusjoukkueessa
sekä B-junioreiden SM-mitali.
C-junioreiden Kai Pahlmanturnauksessa pari vuotta sitten nähtiin, ettei KPV ole kovin
kaukana maan huipusta, joten
tavoite on mielestäni realistinen, linjaa Aleksi lähimmän
vuoden suunnitelmat.
Pitkänhuiskeasta
Matias
Nygårdista toivotaan jatkajaa
KPV:n toppariosastolle. Henkka

Myntin kenkiin on kuitenkin
matkaa. Vaikka miehet ovat
samanpituisia, ei pääpelaaminen ole samalla tasolla. Jalalla
Nygård on kuitenkin nopeampi
ja pitkissä syötöissä parempi,
joten potentiaalia on.
Nosto
edustusjoukkueen
rinkiin toi myös yllättävän
kutsun, kun Nygård pääsi
17-vuotiaiden maajoukkueen
mukaan kaksoismaaotteluun
Slovakiassa.
–Ihan hyvin maaottelussa
meni. Maamme-laulun ja alkujännityksen jälkeen tuli
heti pelin alkuun pari onnistunutta suoritusta, mikä va-

pautti pelaamisen. Pelasin
vain jälkimmäisessä ottelussa
ja voitimme sen 3-1, kun ensimmäisen ottelu oli päättynyt
1-1 tasapeliin. Valmentajilta
tuli vain yleispalautetta, että
jälkimmäisessä ottelussa puolustuspeli oli selvästi parempaa
kuin ensimmäisessä ottelussa,
selvittää Nygård maaottelureissuaan.
Paavolaisen lailla Nygård on
yllättynyt asioiden nopeasta
etenemisestä
edustusjoukkueessa. Vielä talvella mies
suunnitteli, että edustusjoukkuerinkiin nousemisen pitäisi
tapahtua ennen ensi kesän ar-

meijapalvelusta.
– Aluksi syksyllä puhuttiin
viikosta ja sitten parista lisäviikosta edarin kanssa, mutta
edelleen ollaan sillä tiellä. Nyt
tavoitteena on edustusjoukkueesta peliminuutteja jo tällä
kaudella, selvittää Nygård.
Hyvä topparipeli Kippareiden
sarja-avauksessa antaa odottaa hyvää myös loppukesälle.
Nuorten pelaajien suurin puute
eli fyysisyys ja kokemuksen
puute korjaantuvat koko ajan,
kun vastuuta tulee. Näistä kavereista KPV:lle on iloa vielä
pitkään.
Toro

Juha Reini viihtyy juniorivalmentajana
Kokkolan kovatasoisin ammattilaispelaaja Juha Reini ryhtyi
Suomen cupin loppuotteluun
päättyneen aktiiviuransa jälkeen valmentamaan KPV:n
C15-junioreita. Samalla hän
houkutteli valmennustiimiin
entiset junioriaikaiset -75-ikäluokan pelikaverinsa Tapani
Moilasen, Hannu Ypyän ja
Sebastian Tuukkasen.
Nyt Reinillä on ensimmäisen talven kokemukset juniorivalmennuksesta, joten on
paikallaan kuulostella hieman
miehen tuntoja valmennustoiminnasta.
– Täytyy myöntää. Minä tykkään erittäin paljon valmennustoiminnasta. Tämä siitäkin
huolimatta, että olen joutunut
tekemään paljon kompromisseja omien siviilitöiden kanssa.
Sincellä (Moilanen) ja YV:llä
(Ypyä) oma peliura vielä jatkuu
ja Sebu (Tuukkanen) on paljon
kiinni rekkahommissa, joten
vetovastuu on jäänyt aika pal-

jon meikäläisen harteille, sanoo
Reini.
– Nyt osaan entistä enemmän
nostaa hattua kaikille junioritoiminnassa vapaaehtoistyötä
tekeville. Parasta juniorivalmennuksessa on, että huomaa
kuinka paljon pojat voivat kehittyä lyhyessä ajassa, pohtii
Reini.
Reini on tunnettu suorasukaisista ja rehellisistä kommenteistaan. Asioiden peittely
ja kiertely ei auta yhtään, jos
toimintaa halutaan kehittää.
– Olen nähnyt junioritoimintaa niin Belgiassa kuin
Hollannissakin. Me olemme
junioripuolella
valtavasti
Keski-Eurooppaa
jäljessä.
Tämä näkyy niin teknisessä
kuin taktisessakin osaamisessa, toteaa Reini.
– Jotta me saisimme eroa
kurottua umpeen olisi meillä
oltava ammattilaisia juniorivalmentajina ja junioripäälliköinä. Ammattilaisia tarvittai-

Jalkapalloammattilainen
Juha
Reini on siirtynyt KPV:n juniorivalmentajaksi.

siin myös Suomen Palloliittoon
ohjaamaan junioritoimintaa,
lataa Reini.
Kritiikin kärki osoittaa hyvin voimakkaasti Palloliittoon.
Seuroissa rahapula estää toistaiseksi
ammattilaisuuden,
mutta Palloliitossahan on jo
palkalliset työntekijät ...
Reini toivoisi myös suomalaisen jalkapalloidentiteetin löytymistä. Tunnistettaisiin omat
vahvuudet eikä vain käytäisi
Euroopassa opintoretkillä ja
kannettaisi sieltä suoraan kopioituja systeemejä ja yritetä
istuttaa niitä suoraan suomalasiin pelaajiin.
– Suomen jalkapalloilun historia on lyhyt emmekä ole vielä
luoneet omia jalkapalloilun
kasvoja. Suomalaiset ovat isoja,
tunnollisia ja vahvoja pelaajia.
Siihen malliin pitäisi osata rakentaa suomalainen pelitapa,
vihjaa Reini.
– Eikä se, että me olemme
junioripuolella jäljessä tek-

nisissä ja taktisissa asioissa
ole välttämättä ratkaisevaa.
Keski-Euroopassa on valtava
kilpailu jo junioreiden pelipaikoista. Monet nuoret eivät
kestä henkisesti sitä painetta
ja monet potentiaaliset pelaajat palavat loppuun jo nuorina.
Suomessa on aikaa ja uskalletaan kypsyä pitempään. Kun
fyysinen kovuus tulee harjoitteluun mukaan, ei suomalaiset
ole vielä henkisesti loppuun
palaneita.
Myös KPV:n C15-pojat ovat
olleet innoissaan Reinin valmennuksesta. Todellisen ammattilaisen välitön auktoriteetti on tuonut ryhmään
poikkeuksellisen innostuksen
ja kuuliaisuuden. Reiskan tasokkaita harjoituksia on kiitetty paitsi oman joukkueen
myös hallille eksyneiden sivullisten toimesta.
Pallo-Veikko toivottaa Reinille pitkää ja ansiokasta valmentajan uraa.

