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Vuoden poikajuniori
Matias Nygård on pitkä projekti
Muistan C14-vuotiaiden aluejoukkueen leirin Kokkolassa
neljän vuoden takaa. Palloliiton valmennuspäällikkö Jyrki
Heliskoski oli Kokkolassa vieraanamme. Heliskoski veti harjoitukset ja päätöspelin jälkeen
kätteli kaikki pelaajat.
Yhden juniorin Heliskoski
veti sivummalle ja kyseli tämän kuulumisia tarkempaan.
Tuo kaveri oli Matias Nygård.
Pitkänhuiskean Matiksen pallosilmä kiinnitti jo tuolloin kokeneen valmentajan huomion.
Nygård on siitä lähtien ollut
Heliskosken pitkän tähtäimen
projekti, jonka kehittymistä on
nuorten maajoukkuetoiminnoissa seurattu tarkempaan
kuin ehkä yleisesti tiedetäänkään.
– Muistan tilanteen. Heliskoski kätteli joukkueet ja veti
sitten minut rivistä sivuun.
Hän kannusti ja sanoi, että
sinussa on ainesta. Se oli mukavaa kuultavaa, sanoo KPV:
n vuoden 2007 poikajunioriksi
valittu Matias Nygård.
KPV:n vuoden poikajuniorina Matias liittyy Joonas Pennasen, Arttu Seppälän, Jimi
Tuomaalan, Tommi Kauppisen
ja kumppaneiden joukkoon.
Vuoden poikajunioreille nousu
edustusjoukkuepelaajaksi on
enempi sääntö kuin poikkeus.
Viime keväänä 193-senttiseksi
varttunut toppari pääsi vihdoin
kokeilemaan
18-vuotiaiden

Matias Nygård seuraa KPV:n vuoden poikajuniorina Joonas Pennasta.
maajoukkueessa kaksoismaaotteluissa Slovakiaa vastaan.
Ensimmäisessä ottelussa (1-1)
Nygård istui penkillä, mutta

pelasi toisen pelin (3-1 voitto)
kokonaan. – Minulla on sataprosenttinen voittosaldo maaotteluissa, nauraa Matias.

– Seuraan edelleen tiiviisti
-89-ikäluokan maajoukkueen
tekemisiä. Kun vakiotopparit
Sakari Mattila (HJK) ja Kalle
Mäkinen (TPS) tervehtyivät ja
EM-karsinnan ottelut olivat
niin lähellä, ei kesän mittaan
kutsuja enää tullut.
Kuten monella muullakin
hoikalla ja pitkällä pelaajalla
pituuskasvu suhteutettuna
lihasten kehittymiseen on
viivästyttänyt Nygårdin nousua tähtiin. Vielä vanhempana B-juniorinakin Nygård
kulutti paljon vaihtopenkkiä,
kun juoksua ja voimia ei yksinkertaisesti riittänyt koko
pelin ajaksi.
Kipinä ja innostus lajiin on
kuitenkin pysynyt yhtä hyvänä kuin jalkapallouran alkumetreillä KPV:n jalkapallokoulussa.
– Jalkapallokoulussa aloitin
neljävuotiaana. Siitä sitten pelasin aina vuotta vanhempien
eli -88 syntyneiden kanssa kunnes C15-junioreissa jäin pelaamaan oman ikäisteni kanssa,
selvittää Nygård.
Uransa alussa Nygård pelasi
laitalinkkinä ja ensi kosketukset topparin tontille tuli vasta
C15-junioreissa. Viime talvena
Nygård pelasi edustusjoukkueen kanssa erittäin hyvän
hallikauden, mutta kevään
tullessa kokeneemmat pelaajat ajoivat ohi Hannu Tourun
valinnoissa.

– Siinä tuli pientä lamaa alkukesästä, mutta sitten kipinä
syttyi uudestaan. Kippareiden
kakkosdivisioonajoukkueessa
sain paljon vastuuta ja syksyllä
jo huomasin, että ei se edustusjoukkueenkaan paikka kovin
kaukana ole. Nyt innostus on
taas kova, sanoo Nygård.
– Kyllä ensi kaudella on tavoitteena paljon enemmän pelejä edustusjoukkueessa kuin
ne viisi esiintymistä, mitä
viime kaudella tuli. Viime kaudella opin harjoittelun merkityksen ja nyt harjoitteluakin
voi jo lisätä, kun pituuskasvu
on loppunut.
Ensi keväänä on edessä ylioppilaskirjoitusten viimeistely.
Matias kirjoitti jo syksyllä
englannin (l), ruotsin (m) ja
matematiikan (m). Jäljellä on
vielä äidinkieli ja reaali. Tulevaisuuden suunnitelmat myös
työuran suhteen ovat selvillä.
– Olen jo peruskoulun seitsemänneltä luokalta lähtien
halunnut opettajaksi. Tällä
hetkellä kieltenopettajan ura
on mietteissä.
– Toisaalta jalkapalloakaan
en jätä. Yritän siinä mahdollisimman pitkälle ja hienointahan olisi, jos jalkapallon pelaamisella pystyisi elättämään
itsensä ainakin opiskelujen
ajan, miettii Matias.
Jouko Vierimaa

Vuoden tyttöjuniori
Hanne Ojanperä
KPV:n vuoden juniorit ovat
tänä vuonna harvinaisen tasokkaita. Sekä poika- että tyttöjuniorilla on takanaan maajoukkuekokemuksia. Vuoden
tyttöjunioriksi valittu Hanne
Ojanperä jopa nousi vuoden
aikana 1991-syntyneiden tyttöjen maajoukkueen vakiopelaajaksi.
– Tilille tuli viisi ottelua ja
yhdessä ottelussa olin koko
pelin penkillä. Maajoukkuetapahtumia oli Puolassa neljän maan harjoitusturnaus ja
Virossa EM-karsinnat, sanoo
Hanne.
KPV:n pelaajista Hanne
ja viime vuoden tyttöjuniori
Emmi Alanen ovat tyttömaajoukkueen
vakiokalustoa.
Hanne pelaa oikealla laidalla
tai hyökkääjänä, Emmi vasemmalla tai keskikentän
keskellä.
Molemmat olivat myös varsin ratkaisevassa osassa maajoukkueen otteluissa. Puolan
turnauksessa Hanne ja Emmi
viimeistelivät kumpikin yhden
osuman Suomen voittaessa Irlannin 3-1. Puola-ottelussa (21) Emmi teki yhden maalin.
Venäjä-ottelussa puolestaan
Hanne syötti Suomen 1-0 voit-

tomaalin. EM-karsinnassa Viro
kaatui 12-1. Hanne ja Emmi tekivät kumpikin yhden maalin.
Ottelussa Färsaaria vastaan
(9-0) ei tullut tilastomerkintöjä, mutta turnauksen päätösottelussa Belgia kaatui 3-1
ja Hanne teki pelin viimeisen
maalin.
KPV:ssa vuoden tyttöjuniori
pelasi täyden kauden naisten
kakkosdivisioonajoukkueessa.
KPV pelasi läpi kauden vakuuttavasti ja nousi ensi vuodeksi naisten ykköseen. Kun
yhteistyöseura Pietarsaaren
United putosi SM-sarjasta,
ovat joukkueet samassa sarjassa.
– Täytyy katsoa, missä ensi
vuonna pelaan. Emmi meni
naisten liigaan Vaasan Sportiin, mutta minä valitsen joko
KPV:n tai Unitedin. Riippuu
vähän asioiden kehittymisestä
kummassakin seurassa, miettii Hanne.
KPV:n valmennukseen Hanne
on erittäin tyytyväinen. Risto
Willman saa suitsutusta vielä
kauan kauden jälkeenkin.
– Riku on vaativa ja määrätietoinen valmentaja. Olen
oikein tyytyväinen saamaani
valmennukseen.

Hanne on monilahjakkuus,
jonka juoksijan taustalle on ollut hyvä rakentaa jalkapalloilijan uraa. Nuorempana Hanne
piti päämatkoinaan pitempiä
matkoja (2 000 m). Kun lihasmassaa on kertynyt lisää, ovat
myös matkat lyhentyneet. Nyt
parhaalta tuntuu 800 metriä.
– Helinä Marjamaa korostaa
nopeuden säilyttämistä ja sitä
kautta lihakset ovat kasvaneet.
Samalla matkat ovat lyhentyneet, sanoo Hanne.
Kun juoksijan taustaan yhdistää vielä jalkapallon kesyttämisen, ei ole yllättävää, että
Hanne on edennyt maajoukkuepeleihin asti. Jalkapallon
taitokilpailuja Hanne on harrastanut pienestä pitäen. Tilillä on SM-kisoista kaksi kakkostilaa ja kolme nelossijaa.
Piirin mestaruuksia on useampia. Marraskuun puolivälissä tuli Vantaalla pidetyissä
SM-kisoissa neljäs sija, mikä
harmittaa vieläkin Hannea.
– Kyllä ottaa päästä olla
taas neljäntenä. Mitalikin oli
lähellä, mutta en ollut oikein
terävimmillään, kun kilpailin
kuumeisena, selvittää Hanne.
Naisjalkapalloilussa Ruotsi
on maailman huippuja ja sinne

Hanne Ojanperän palkintokaappiin on kertynyt paljon muutakin kuin
Nordean lahjoittama vuoden tyttöjuniorin lautanen.
suuntaan Hannekin ilmoittaa
tähtäävänsä. Ruotsin sarjan
taso on korkea ja naisillekin
maksetaan joukkueissa palkkaa.

– Ruotsi on lähellä ja taso on
korkea, ilmoittaa Hanne perusteeksi Ruotsin tavoitteista.
Jouko Vierimaa

