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Keväällä latasin jopa hieman 
menestysodotuksia kesään 
2007. Arvioin juniorijaoston 
kärkiryhmän B-nuoret jopa 
valtakunnan kuuden parhaan 
B-juniorijoukkueen joukkoon. 
C15-junioreilla puolestaan on 
vuodesta toiseen tavoitteena 
pääsy ikäistensä SM-turna-
ukseen Kai Pahlman-tur-
naukseen. Juha Reinin val-
mentamille C-junioreille tuli 
menestystä yli odotusten.

Pääsy Kai Pahlman-turna-
ukseen oli jo hyvä suoritus, 
mutta sijoitus Helsingin turna-
uksessa kahdeksanneksi oli jo 
kova suoritus paitsi pojilta niin 
myös valmennukselta. 

Hannu Laakson ryhmä nousi 
odotetusti SM-sarjaan, mutta 
joukkue ei päässyt koko kau-
della harjoittelemaan yhtenäi-
senä ryhmänä ja tuloksena oli 
putoaminen takaisin ykköseen. 
B-juniori-ikäiset pelaajat pela-
sivatkin kauden mittaan häm-
mästyttävän useita sarjoja. 

Kuinka moni pelaaja on pe-
lannut samalla kaudella mies-
ten ykkösessä, kakkosessa ja 
nelosessa sekä  oman ikäluok-
kansa ykkösdivisioonan, SM-
sarjan ja piirisarjan peleissä. 

Tällaisiakin pelaajia joukku-
eesta löytyi.

Vaikka B-nuorten joukkueen 
menestys SM-sarjassa kärsi 
useaa isäntää palveltaessa, 
väitän pelaajien kehittyneen 
henkilökohtaisella tasolla huo-
mattavasti enemmän kuin vain 
yhteen joukkueeseen sitoutu-
malla. Näitä kavereita on kei-
tetty jälleen uusissa liemissä ja 
monta uutta kynnystä on tul-
lut ylitettyä tämänkin kauden 
aikana. Menestystä on näille 
pelaajille tulossa varmasti  
myös joukkueissa, ehkäpä jo 
alkaneissa akatemiasarjoissa.

Otetaan esimerkki. KPV:n 
edustusjoukkue säilyi ykkö-
sessä neljän pisteen turvin. 
Vaihdosta sisään tullut Petteri 
Forsell oli ratkaisevassa roo-
lissa, kun KPV haki heinäkuun 
lopussa pisteet Tampereelta 
Forsellin viimeisen minuutin 
maalilla. Toinen yhtä ratkai-
seva suoritus oli syyskuussa 
nousu 3-2 voittoon Klubi 04:
sta. Forsell tuli kentälle 74.mi-
nuutilla ja kolme minuuttia 
myöhemmin syötti tasoitus-
maalin. Pelin 84.minuutilla 
Forsell puolestaan oli käyn-
nistämässä hyökkäystä, josta 

Demba teki voittomaalin.
Nuo kaksi yllä mainittua ikä-

ryhmää olivat ainoat, joilla oli 
joukkueista selkeästi asetetut 
tavoitteet. 

Nuoremmissa ikäluokissa 
tavoitteena on nousujohtei-
nen lajitaitoihin ja tietoihin 
perehtyminen. Kaikki pelaa 
– ja puolen pelin tavoitteet 
juniorijaosto on määrittänyt 
D-junioreista alaspäin. C14-
junioreista lähtien opetellaan 

kilpailullisuuteen. Puolen pe-
lin takuu ei ole enää voimassa. 
B-junioreista lähtien mukaan 
tulee urheilullisuus ja urhei-
lijan elämän vaatimukset. 
Harjoittelu kovenee ja määrät 
lisääntyvät niin, että pelaaja 
on B-juniorikauden jälkeen 
valmis jopa edustustason har-
joittelumääriin.

Juniorijaostossa vuoden suuri 
työ oli Sinettiseurakriteeristön 
täyttäminen. KPV:ssa perustat 
olivat jo vanhastaan kunnossa. 
Ne piti vain kirjata paperille 
ja ottaa käyttöön. Tämä näkyy 
syksyn mittaan esimerkiksi 
pelisääntöjen sopimisena sekä 
juniorivalmentajille jaettavan 
KPV:n junioritoiminnan linja 
–vihkosen myötä.

Erityisen iloinen olen KPV:n 
pelaajalisenssien määrän nou-
susta. Alle 15-vuotiaiden li-
senssipelaajien määrä nousi 
viime vuodesta 37 pelaajalla. 
Tämä on yli kymmenen pro-
sentin kasvu. Alle 15-vuotiaita 
lisenssipelaajia on seurassa 
tällä hetkellä 294 kappaletta. 
Tyttöjalkapalloilu on kotiutu-
nut vahvasti myös palloveik-
koihin ja lisenssipelaajien 
määrän kasvu on hyvin pit-

källe tyttöjen ansiota.
Juniorijaoston toiminnassa 

kovimpia haasteita ovat laa-
dukkaan valmennuksen järjes-
täminen kaikille joukkueille. 
Toistaiseksi olemme onnistu-
neet valmennuksen järjestämi-
sessä hyvin, mutta laakereille 
ei voi jäädä lepäämään. Toinen 
merkittävä valmennusasia on 
yksilöllisen maalivahtivalmen-
nuksen järjestäminen, joka 
on ollut pitkään jaoston työ-
listalla. Ensi talveksi siihen 
tulee kohennusta, kun Seppo 
Ahonen palasi KPV:n maali-
vahtivalmentajien kaartiin ja 
on myös junioreiden käytössä.

Toisaalta juniorityön arvos-
tuksen konkretisoiminen antaa 
omat haasteensa. Ympäröivä 
yhteiskunta ja myös osittain 
lasten vanhemmat on saatava 
ymmärtämään paremmin, 
kuinka arvokasta työtä jouk-
kueiden piirissä toimivat val-
mentajat, joukkueenjohtajat 
ym. henkilöt lapsille antavat. 
Jo C-juniorivalmentajille tu-
lee lähtöjä keskimäärin joka 
toinen päivä joukkueen lasten 
hyväksi.    

Jouko Vierimaa

Junioripäällikön katsaus

D13-tytöt  
Piirisarja
GBK................12..11...1....0...72.-...1....34
FC.YPA............12..10...1....1...34.-...8....31
FC.United........12....8...3....1...36.-.12....27
HBK................12....7...4....1...47.-...7....25
IK.Myran.........12....7...2....3...38.-...5....23
OuHu..............12....6...2....4...22.-.21....20
KPS.................12....4...3....5...19.-.29....15
KPV................12....4...1....7...31.-.32....13
TUS.................12....4...0....8...29.-.40....12
Tarmo.............12....3...2....7...13.-.31....11
GBK.-95..........12....2...1....9...21.-.33......7
Esse.IK............12....1...0..11.....4.-.72......3
KP-V...............12....1...0..11.....3.-.78......3

D12 pojat piirisarja
1.divisioona
FF.Jaro.Barcelona..6....6...0....0...49.-...2....18
KPV.Arsenal......6....5...0....1...30.-...5....15
KPS...................6....4...0....2...15.-.17....12
JBK.-96.............6....2...1....3.....6.-.28......7
HBK..................6....2...0....4.....9.-.22......6
GBK.Benfica......6....1...1....4.....8.-.17......4
PeFF..................6....0...0....6.....2.-.28......0

2.divisioona
FF.Jaro.Madrid..5....5...0....0...51.-...2....15
GBK.Ajax..........5....4...0....1...37.-...6....12
KPV.Liverpool....5....3...0....2...11.-.22......9
FF.Jaro.-96........5....2...0....3.....6.-.23......6
NIK...................5....1...0....4.....3.-.24......3
KP-V.................5....0...0....5.....6.-.37......0
..
D13 pojat
piirisarjan syksy
FF.Jaro..............7....6...0....1...29.-...5....18
FF.Jaro.-95........7....6...0....1...29.-...7....18
GBK..................7....5...1....1...22.-.10....16
KPV..................7....3...2....2...22.-.11....11
IK.Myran...........7....3...1....3...18.-.16....10
KPS...................7....1...1....5...12.-.26......4
Esse.IK..............7....0...2....5...15.-.38......2
FC-92...............7....0...1....6.....4.-.38......1
.
Aluesarja
VIFK.Gerby........7....6...1....0...17.-...2....19
IK.....................7....4...1....2...13.-...6....13
FF.Jaro.-95........7....3...2....2...10.-...9....11
GBK..................7....3...1....3...12.-.13....10
Kraft.................7....2...3....2.....8.-.10......9
FF.Jaro..............7....3...0....4...16.-.10......9
-----------------------------------------------------
KPV..................7....1...2....4.....9.-.18......5
FC.Sport............7....1...0....6.....5.-.22......3

C14pojat
Piirisarja
JBK...................5....4...1....0...18.-...5....13
FF.Jaro.Röd.......5....3...1....1...23.-...6....10
KPV..................5....3...0....2...21.-...9......9
GBK..................5....2...2....1...10.-...6......8
TUS...................5....1...0....4...12.-.24......3
Rei-Vo...............5....0...0....5.....4.-.38......0

Aluesarja
FF.Jaro.Röd.......7....5...1....1...13.-...3....16
TP-Seinäj..Liverp..7....5...1....1...15.-...6....16
VIFK.Smedsby...7....5...0....2...21.-...6....15
JBK...................7....3...1....3.....9.-.13....10
VIFK.Celtic........7....2...1....4.....8.-.10......7
GBK..................7....1...3....3.....6.-.12......6
-----------------------------------------------------
KPV..................7....1...2....4.....9.-.16......5
VPS...................7....1...1....5.....7.-.22......4

C15-pojat
piirisarja
GBK..................5....4...1....0...15.-...3....13
FF.Jaro..............5....3...1....1...10.-...5....10
KPV..................5....2...1....2...12.-.11......7
KPS...................5....2...1....2...13.-...9......7
VetU.................5....2...0....3...10.-.17......6
FC.YPA..............5....0...0....5.....4.-.19......0

Aluesarja
VIFK.Blue..........7....6...1....0...28.-...8....19
GBK..................7....5...1....1...14.-...9....16
Kraft.................7....5...0....2...18.-...9....15
TP-Seinäjoki......7....3...1....3...22.-.14....10
KPV..................7....2...1....4...15.-.19......7
VIFK.Black.........7....2...0....5...11.-.18......6
VPS...................7....2...0....5...13.-.22......6
FF.Jaro..............7....1...0....6.....5.-.27......3

B-pojat
SM-sarja
KuPS...............11....7...3....1...25.-.11....24
Honka.............11....7...2....2...26.-.16....23
HJK.................11....5...4....2...20.-...9....22
TPS.................11....5...1....5...22.-.16....18
TP-Seinäjoki....11....5...3....3...19.-.14....18
PK-35.............11....5...1....5...26.-.22....17
TiPS................11....5...1....5...18.-.23....16
P-Iirot.............11....4...3....4...16.-.22....15
Inter................11....3...3....5...17.-.21....12
KPV................11....3...1....7...14.-.21....10
Tervarit...........11....2...2....7...12.-.27......8
Jaro................11....1...4....6.....9.-.22......7

Piirisarja
FF.Jaro..............8....6....2...0...37.-.12....22
KPV..................8....6....2...0...43.-.11....21
FC.YPA..............8....6....0...2...38.-...8....18
KPS...................8....4....2...2...44.-.14....17
GBK..................8....4....1...3...29.-.14....13
NIK...................8....2....2...4...13.-.45......8
IK.Myran...........8....1....2...5.....7.-.34......5
VetU.................8....1....1...6...20.-.32......4
OuHu................8....0....0...8.....4.-.65......0

Miesten 4.divisioona
LoVe...............22..15...2....5...65.-.35....47
-----------------------------------------------------
KUF................22..13...4....5...69.-.30....43
K-Pallo............22..11...5....6...47.-.27....38
KPV.II.............22..11...4....7...73.-.44....37
Esse.IK.II.........22..11...1..10...33.-.31....34
LBK.................22....9...5....8...51.-.40....32

HBK................22....9...5....8...32.-.31....32
Team.NIK........22....9...2..11...51.-.65....29
OuHu..............22....7...4..11...35.-.66....25
FC.Folk...........22....7...3..12...37.-.69....24
-----------------------------------------------------
MunU..............22...6...2..14...51.-.65....20
TUS.II...............22...5...1..16...32.-.73....16

Naisten 2.divisioona C-lohko
KPV................16..14...1....1...99.-.10....43
SeMi...............16....9...4....3...47.-.19....31
GBK................16....9...2....5...45.-.26....29
Klubi-36..........16....8...2....6...33.-.30....26
VPS.................16....6...4....6...30.-.38....22
RoPS...............16....6...2....8...35.-.51....20
Karhu..............16....5...1..10...17.-.38....16
Myran.............16....3...4....9...21.-.60....13
Yllätys.............16....1...2..13...12.-.67......5

Kesä numeroina
KPV-akatemia on aloittanut 
vahvasti akatemioiden SM-
karsintasarjan. Kokkolalaiset 
aloittivat ottelut vieraspeleillä 
Jyväskylää (2-1 voitto) ja Vaa-
saa (6-1 voitto) vastaan. Vielä 
ennen joulua KPV-akatemia 
pelaa 7.12 kotiottelun Vaasaa 
vastaan ja lauantaina 15.12 
tulee vieraaksi Seinäjoen aka-
temia.

KPV-akatemia uudistui al-
kaneella kaudella, kun Kim 
Huuhka saatiin akatemian 
valmentajaksi. Huuhka näkee 
pääosan akatemiapelaajista 
koulujen aamuharjoituksissa 
maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin, joten akatemia-
toiminnalla on hyvä synergia 
koulumaailmaan.

Toinen merkittävä uudistus 
on KPV-akatemian avoimuus. 
Tavoitteena on, että akatemi-
aan saadaan Kokkolan parhaat 
nuoret pelaajat ja akatemiasta 
tulee kiinnostava, kilpailuky-
kyinen ja koko Keski-Pohjan-

man maakunnan lahjakkaita 
pelaajia palveleva akatemia. 
Osaltaan akatemiapelit antavat 
hyvän näyttöikkunan pelaajille, 
sillä nuorten maajoukkuetark-
kailijat seuraavat hyvinkin ak-
tiivisesti akatemioiden pelejä. 

Tänä vuonna akatemiaikä-
luokkana ovat 1989-1992 synty-
neet pelaajat. 1989-syntyneitä 
pelaajia otteluissa saa käyttää 
korkeintaan kahta samanai-
kaisesti, joten pääikäluokka on 
1990-syntyneet.

Keskitalven parasta peliä on 
tarjolla seuraavan kerran lau-
antaina 15.12 klo 16.00 Kip-
pari-hallissa.

Pelatut ottelut:

10.11 JJK akatemia – KPV aka-
temia 0-2 (Kim Ågren, Timo Ui-
monen)
16.11 Vaasa talentit – KPV 
akatemia 1-6 (Petteri Forsell 3, 
Timo Uimonen, Jesse Iivonen, 
Jarno Reinikainen).

KPV akatemia 
aloitti vahvasti

Pallo-Veikko
toivottaa

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta 

Vuotta
kaikille lukijoille!


