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Akatemialla paljon kovia pelejä
KPV-akatemialla on tälle kaudelle
jo kolmetoista virallista, kovatasoista peliä pelattuna. Pelit on
pelattu Keski- ja Pohjois-Suomen
isojen kaupunkien parhaita junioreita vastaan. Kuluvalle akatemiakaudelle on jäljellä vielä kaksi
karsintaottelua Tampere Unitedin akatemiaa vastaan. Ne pelataan kesällä ja panoksena on
paikka valiosarjassa, joka antaisi
tulevalle talvikaudelle vastustajiksi Etelä-Suomen parhaat junioriakatemiat.
KPV-akatemia sijoittui talven
SM-karsinnassa sijoille 7-8. Eerikkilän lopputurnaus jäi saavuttamatta, kun Jaron akatemia oli
pudotuspelissä parempi viimeistelyssään yhteistuloksella 3-1.
– Puhutaan yksilönkehityksestä
mitä puhutaan, mutta kovat pelit
tasokkaassa joukkueessa ovat yhtä
tärkeä ja harjoittelumotivaation
kannalta jopa tärkeämpi asia kuin
pelkkä yksityiskohtien ja henkilökohtaisen taidon opettelu. Hyvähän se on välillä pelitaitojen kehittymistä testatakin tositoimissa,
sanoo KPV-akatemian joukkueenjohtaja Jouko Vierimaa.
– Taito ei ole yhtään mitään ellei ole kykyä peliosaamiseen ja
sinnikkyyttä tavoitteelliseen harjoitteluun, joka tarkoittaa myös
pelin fyysisten elementtien huomioimista.
Vierimaa on päässyt seuraamaan
akatemian toimintaa sisältä päin
oltuaan kolme vuotta akatemian
joukkueenjohtajana.
Jokainen

akatemiavuosi on ollut erilainen
ja jokainen akatemiajoukkue erilainen. Peleissä pelataan kunkin
joukkueen parhailla vahvuuksilla,
jotta pelaajatkin pääsisivät esiin
menestyvästä joukkueesta.
Kolme vuotta sitten pelattiin
akatemiasarja huomattavan nuorella joukkueella tavoitteena kovat,
kehittävät pelit. Satoa korjattiin
viime kesänä, kun KPV-akatemia
voitti SM-pronssit Eerikkilän lopputurnauksesta. Tämän vuoden
akatemiapelaajat yllättivät monet ns. asiantuntijat ja selvisivät
aivan SM-lopputurnauksen kynnykselle. Mikään vääryys ei olisi
ollut, vaikka KPV-akatemia Eerikkilään olisi päässytkin, sillä niin
tasaisia Jaro-pelit olivat.
Joukkueen parhaasta avauskokoonpanosta yli puolet saa pelata
akatemiapelejä vielä ensi kaudellakin. Akatemiajoukkueen nuoremmasta kaartista KPS-kasvatti SakuPekka Sahlgren (mv) ja hyökkääjä
Kim Palosaari ovat jo edustusjoukkueen pelaajia. Konsta Tastula,
Jussi Laakso ja Harri Hujanen ovat
saaneet kutsun edustusjoukkueen
harjoituksiin. Lisäksi akatemiapelaajista Aleksi Paavolainen nousi
jo viime vuonna edustusjoukkueen pelaajaksi ja Toni Räisälä tänä
syksynä edustuksen ryhmään.
Lisäksi viime kesän pronssijoukkueesta Petteri Forsell on jo liigakentillä. Jarno Reinikainen, Jesse
Iivonen, Patrick Byskata, Kim
Ågren ja Johannes Wentin pelaavat kakkosdivisioonaa GBK:ssa.

Joukkuekuvassa ylärivi vasemmalta: Saku-Pekka Sahlgren (mv), Jaakko
Hanhikoski, Aleksi Paavolainen, Samu Laitinen, Jussi Laakso, Eetu Luokkala, Valter Kangas (mv): keskirivissä vasemmalta: Teemu Hietala, Joni
Vanhakangas, Kim Palosaari, Tony Mäki, Toni Räisälä, Teemu Mäki,
Konsta Tastula, Miika Ritala: alarivi vasemmalta: Harri Hujanen, Rauli
Lassila, Nino Nuutinen, Oskari Hinkkanen, Janne Möttönen, Arttu Seikkula, Timo Heikkilä. Akatemian valmentajat: Steve Clark, Gunnar Isosaari (mv), Hannu Laakso, Tuomas Uusimäki.
Akatemiasarjassa Aleksi Paavolaisen rinnalla pelanneelle topparille Harri Hujaselle (synt.-93)
erinomaiset akatemiapelit toivat
jo kutsun ikäluokkamaajoukkueen haastajaryhmään.
Akatemiasarja on talven paras
nuorten pelaajien kilpasarja, jota
nuorisomaajoukkueiden valmentajat on velvoitettu seuraamaan.
Puolivaloilla tai ihan pimeänä ei

VOITOT SUOMALAISILLE
– kirjaimellisesti
Veikkauksen peli kulki viime vuonna,
kun se venyi historiansa parhaaseen
tulokseen. Huipputulos tarkoitti lisää
tukea suomalaiselle liikunnalle, sillä
Veikkauksen tuotto luovutetaan
opetusministeriölle, joka jakaa sen
edelleen edunsaajille. Vuonna 2008
Suomen Palloliiton toimintaa
rahoitettiin veikkausvoittovaroista yli
1,6 miljoonalla eurolla.

Useimmat jalkapallon harjoituspaikat
ovat saaneet tukea liikuntapaikkarakentamisen kautta. Tämä tuki näkyy
suoraan riviharrastajan lompakossa,
sillä sen ansiosta kenttien käyttömaksut pysyvät kohtuullisina. Vaikka
voitto ei aina osuisikaan kohdalle,
tuo Veikkauksen pelien pelaaminen
lisää rahaa kaikille suomalaisille, myös
yksittäiselle palloilijalle, pelasipa hän
sitten liigassa, junnujoukkueessa tai
puulaakissa.

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.

siis tavoitteellisten pelaajien peleihin kannata lähteä. Myös valmennuksella on peleissä vastuu auttaa
joukkuetta saavuttamaan mahdollisimman hyvä tulos. Voittavan
joukkueen pelaajat huomataan.
Tällä kaudella akatemiajoukkuetta vetänyt KPV:n valmennuspäällikkö Steve Clark sai pelaajista
parhaat puolet irti. Steven intohimo jalkapalloiluun ja brittiläi-

nen luonne pelien voittamiseen
sai pelaajat puolelleen. Jokaiseen
peliin lähdettiin hyvin keskittyneinä ja motivoituneina. Samalla
englanninkielinen jalkapallosanasto tuli hyvin tutuksi, sillä peleihin lähdettiin englanninkielisin
valmisteluin.
Pelaajille kauden kohokohta taisi
(toistaiseksi) olla B-lohkon voittajan Valkeakosken Hakan pudottaminen iltavaloissa jatkoajalla maalein 2-1. Tiedä vaikka TamU-pelit
vielä nostattaisivat tunnelmaa.
Tony Mäki oli akatemiapeleissä
pääosin vaihtopelaajan roolissa,
mutta viimeisteli silti kolme maalia, joista tunteita nostattavin
oli jatkoajan voittomaali Valkeakosken Saharassa. Myös toinen
yleensä vaihdosta sisään tullut
mies eli Samu Laitinen ampui sarjassa kolme maalia. Kahden maalin miehiä olivat Kim Palosaari,
Harri Hujanen, Teemu Hietala ja
Rauli Lassila. Yhden maalin viimeistelivät Aleksi Paavolainen ja
Oskari Hinkkanen.
Akatemiasarja C-lohko
TP-Seinäjoki........ 10 6 0 4
KPV..................... 10 5 2 3
Oulu.................... 10 5 1 4
JJK....................... 10 4 2 4
RoPS................... 10 4 1 5
VIFK.................... 10 2 2 6
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Pudotuspelit
1.kierros. Valkeakosken Haka –
KPV 1-2 (jatkoajalla). 2.kierros
Jaro – KPV 2-1, KPV – Jaro 0-1

