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Vierasapua 26 kertaa
Runsaat kymmenisen vuotta
sitten kirjoitettiin Pallo-Veikossa edellisen kerran vierastyövoimasta.
Kauteen
1993 ehdittäessä oli seurassa
pelannut kaikkiaan 20 ulkomaalaista. Yllättävä luku
monellekin, kun kuitenkin
muistetaan seuran läpi vuosikymmenten tulleen toimeen pääasiassa omalla pelaajapääomalla, juniorityön
helmillä.
Kun tätä tekstiä kirjoiteltiin, oli tiedossa vierastyövoiman kasvaneen kauteen
2005 ehdittäessä 26:een ja
lukuun oli vielä nousupaineita huhtikuulla. KPV:n peliasua ovat vuosien saatossa

kantaneet seuraavat ulkomaalaiset:
1978 Anton Kamphues Hollanti, 1980 Rob Gillissen Hollanti, 1981 ja 1983 Graham
Gill Englanti, 1981 Jackie
Trainer Englanti ja Joe Caroll Englanti, 1982 Andrzej
Moseiko Puola, 1982-84 Jacek Pietrzykowski Puola,
1984 Michel Sturridge Englanti, 1985 Keith Armstrong
Englanti ja Jaime Rodriquez
El Salvador, 1986 Keith Fairless Englanti, 1987-91 Graig
Ramsay Englanti, 1987 ja -90
David Elliot Englanti, 198889 ja -94 Stephen Clark Englanti, 1990 Jason Withe Englanti, 1991-93 Aleksandr Vo-

robiev Venäjä, 1991 Richard
Wilson Englanti, 1993 David
Jones Englanti, Paolo dos
Santos Brasilia ja Pedro Verdum Brasilia
1997 Paul Ramsay Englanti, 1998 Oleg Dulub Valko-Venäjä, 1999 Obiora Aniche Nigeria ja Andrei Barannikov
Venäjä, 2004 Noam Surrier
Ranska ja Steve Modeste
Ranska sekä 2005 todennäköisesti Eddy Torest Ranska,
Cristian Coteanu Romania ja
Dawda Bah Gambia.
Kahdestoista kansakunta
Argentiina olisi edustettuna,
jos 1998 näytillä ollut Jorge
Rivas olisi läpäissyt valmentajan testin.

Ensimmäisestä vierastyöläisestä, FC Amsterdamin
Anton Kamphuesista, jäi hyvät muistot, vaikka mies kutsuttiinkin kotiin ja töihin
kesken suomalaisen sarjakauden. Antonin ja Hollannin lisäksi parhaita pelimiehiä KPV on saanut Englannista, Puolasta, Venäjältä ja
nyt Ranskasta - jalkapalloilun kärkimaita kaikki.

Tony Kamphues oli ensimmäinen
ulkomaalaisvahvistus
KPV:ssa ja vuosi oli 1978.

Kansainväliset pelit
– pohja menestykselle akatemioiden SM-sarjassa
KPV akatemian kolmas toimintakausi päättyy Eerikkilä
lopputurnaukseen ja uusi kolmivuotiskausi alkaa uuden
päävalmentajan, uuden taustaryhmän ja uusien tavoitteiden ja haasteiden merkeissä
syksyllä 2005.
Syksyllä 2002 Suomen Palloliitto valitsi neljätoista seuraa
tallentti -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tarjota lahjakkaille nuorille mahdollisuus
kehittyä omalle huipputasolleen. Hakuvaiheessa Jyrki Heliskoski Palloliitosta vieraili
Kokkolassa kertomassa tallentti-ohjelman tavoitteista.
Hänen mukaansa junioreiden
kehittymisessä tärkeintä on
pelaaminen ja harjoitteleminen riittävän korkealla tasolla. Käytännössä akatemiaseuran tulee tarjota junioreille mahdollisuus pelata joko junioreiden mestaruussarjassa
tai muuten kyetä järjestämään kehityksen tueksi riittävän vaativia pelejä ja harjoituksia. Tämä on lähtökohta ja
vasta hyvän perustan päälle
voidaan tuoda tallentti- ohjelma, joka laadukkaasti toteutettuna tuo lisäpotkua juniorin kehittymiseen.
Akatemiatoiminnan alkuvaiheessa, joulukuussa 2002, kävimme Turussa TPS:n vieraana missä silloinen huippuvalmennuspäällikkö Petri Jakonen kertoi käsityksiään siitä
mitä akatemiatoiminnan rooli
tulisi olla. Vaihdoimme ajatuksia ja saimme lisävahvistusta
sille, että laadukasta työ pienen ryhmän kanssa on ehkä
hyvä lähtökohta. Pelaajan
henkilökohtainen kehittyminen, jalkapallouran tukeminen ja kouluyhteistyö olivat ne
kolme painopistealuetta, joihin paluumatkan keskustelujen pohjalta Kokkolassa akatemiatoiminnassa ajoimme keskityttyä. Yksityiskohtana voi
mainita sen, että Jorma Uusitalo sai juuri Turun matkalla
kipinän keinonurmiasiassa ja
paluumatkalla soitettiin jo ensimmäiset puhelut Kipparihallin keinonurmihankkeen

vaikuttaa kuitenkin siltä, että
keskustelu on laantunut ja
seurat haluavat pitää tiukasti
kiinni omista junioreistaan,
hyvä niinkin. Tänä vuonna
KPV-akatemiassa kokeili mm.
yksi juniori YPA:sta. Hänen lisäkseen Benjamin Storbacka
pelasi mallikaan alkulohkon.
Tähän asti KPV akatemia on
pystynyt hankkimaan itse rahoituksensa ilman emoseuran
suoraa tukea. Tämä on merkinnyt sitä, ettei akatemian
junioreiden ole tarvinnut harjoittelusta, valmennuksesta
tai pelimatkoista maksaa. Sen
sijaa ulkomaan pelimatkoista
Lontooseen ja Metsiin ovat
vanhemmat maksaneet osan
matkakustannuksista. Periaatteena tämä on koettu tärkeäksi, koska pelaaminen B- ja
A-junioreissa on poikien vanhemmille jo iso taloudellinen
valinta. Jatkossa on harkittava rahoituksen osalta sitä vastaako akatemiaan uhratut resurssit tarkoitustaan ja mikä
on KPV:n linja esimerkiksi juniorisopimusten osalta.

Stephen Clark – lottovoitto KPV-akatemialle

Stephen Clark on jälleen valmentanut KPV:n akatemiaryhmän kesäiseen Palloliiton SM-lopputurnaukseen Eerikkilään.

aloittamiseksi. Jorman voimakas tahto ja suhdeverkostot
edistivät hanketta suuresti ja
siitä suuri kiitos hänelle.
Kahtena
ensimmäisenä
vuonna pohdittiin Kokkolassa
paljon sitä, että kuinka muitten seurojen pelaajiin on suhtauduttava. Samanaikaisesti
käytännössä akatemiatoiminnassa muut asiat olivat kuitenkin ajankohtaisempia, ku-

ten harjoittelun koordinointi
ja rahoituksen hankkiminen.
Kokkolassa akatemiaan pelaajat valitsee valmentajaryhmä
ja KPV:n johtokunta vahvistaa
valinnat. KPV:n kannalta on
tärkeää, että tallentti -ohjelma
kiinnostaa myös muiden seurojen junioreita. Jos ohjelmaa
vuosi vuodelta täydennetään
vain KPV:n sisältä, niin toiminnasta katoaa särmä. Nyt

Hieno yhteensattuma oli myös
se, että KPV akatemia sai ensimmäiseksi valmentajakseen
Stephen Clarkin, joka on intohimoinen jalkapallopersoona
ja irti Kokkolan jalkapalloarjesta. Hänen asenteensa, kurinalainen valmistautuminen
peleihin ja usko omaan tekemiseen tarttui akatemiajunioreihin ja teki KPV akatemiasta voittajaryhmän. Syksyn pelaajavalinnoissa esimerkiksi
90-junioreiden valinta puhutti, mutta Steve oli asiastaan
varma ja jälleen kerran oikeassa. Yksi havainto on ollut
tässä kaudessa myös se, että
pelaajien on sytytettävä valmentajaansa palo, halu tehdä
kaikkensa ja näin akatemiajuniorit ovat myös ysikymppiset
mukaan lukien tehneet. Pietarsaaren 3-O puoliajan tappiotilanteesta nousu 5 -6 Jaron
kaatoon oli yksi näyttö siitä,
että otteluissaan akatemia pe-

laa koko sydämellään valmentajalleen ja joukkueen parasta
saavutusta ei ole vielä nähty.

Tavoitteena
mestaruus
KPV-akatemian vuoden 2005
tavoitteena on ollut kehittää
yksilöllistä valmennusta. Siinä mentor- ajattelulle, testaukselle ja harjoittelupäiväkirjalle oli ajateltu keskeinen
rooli. SM-sarja tavoitteena oli
lopputurnaukseen pääsy ja yksilöllisellä tasolla ainakin yhden pelaajan nousua maajoukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Alkukaudesta, syksyllä
2004 asetetut tavoitteet on
lopputurnaukseen ja maajoukkueeseen pääsyn (Arttu Seppälä) osalta toteutuneet, mutta toiminnallisten puolen saavutukset ovat toistaiseksi vaiheessaan. Toisaalta Suomen
(pohjoisen)
maajoukkueen
tuonti Jyrki Heliskosken johdolla Kokkolaan oli hieno ele
Palloliitolta ja sitä voidaan pitää
kunnianosoituksena
KPV:n juniorityötä kohtaan.
Tallentti-ohjelma on nuori
hanke ja aika näyttää onko siitä tuomaan lisäarvoa Suomen
tai KPV:n jalkapalloon. Samalla se on erittäin vaativa hanke
ja tarvitsee aikaa löytääkseen
omat toimintatapansa. Mielestäni on ollut rohkea valinta
lähteä kehittämään juuri ohjelman sisäistä laatua ja hakemaan heti toiminnan alussa
kosketusta kansainvälisiin jalkapallotahoihin
(Lontoo,
Metz). Toiminnallisten tavoitteiden, kuten harjoittelun laadun kohottaminen vaatii vielä
paljon nöyrää työtä.
KPV- akatemian ensimmäiset kolme ensimmäistä toimintavuotta ovat olleet hienoa aikaa. Toiminta asiansa osaavien ja asialleen omistautuneiden ihmisten ja nuorten kanssa on ollut todella antoisaa.
Haluan kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita tahoja ja
toivon, että KPV-akatemia uskaltaa ottaa vastaan uusia
mieltä innoittavia haasteita ja
tehtäviä jatkossakin.

