KOKKOLA YJ 06-pojat 3.1.2019
Aika: 17.30 -20.30 Paikka: KPV-Klubi
1. Osallistujat
-

Juha Himanka, Jarmo Kauppinen, Lasse Nikula, Pasi Paasila, Juha Saarela, Janne Jukkola, Henri
Salmen, Ulf Grahn, Mikael Eriksson, Tero Herronen

2. Kokemukset tähän mennessä YJ:stä, halutaanko jatkaa yhteistyötä?
-

Tällä hetkellä kokemukset positiivisia ja yhteistyötä halutaan jatkaa.

3. PSL-joukkuevalinta
A. Karsintoihin valittu 24 pelaajaa (4mv + 20)
• Mv: Toni, Alexander, Johannes, Julius
• David, Emil, Aatu M, Joe, Otto N, Onni, Elmo, Aatu K
• Joona, Joel, Valtteri, Waltteri, Juuso, Otto H, Roni, Tino, Eetu
• Kimi, Hannes, Eelis
• YJ-Harjoittelu tammikuussa ja helmikuun alussa tapahtuu näiden 24
pelaajan toimesta.
B. Karsintojen jälkeen ryhmän kokoa laajennetaan reiluun 30 pelaajaan. Tämä lista
on lähetetty whatsup-ryhmään ja nämä pelaajat tullaan myös lisäämään jopox
sivulle.
C. Kommentit ja kokemukset seuroilta
• Valinnoista ehkä enemmän keskustelua valmentajien kesken, varsinkin
noiden rajatapauspelaajien osalta.
• Aikataulu ollut nopea ja pelaajien karsinta on aiheuttanut hieman
hämmennystä. Tästä pitää vain vanhemmille tiedottaa miten homma
karsintojen jälkeen taas etenee.
• Valinta ollut selkeää ja kivutonta, koska ne pojat, joita laji oikeasti kiinnostaa
on päässyt näyttämään.
• Tässä vaiheessa poikien tulee oppia käsittelemään takapakkeja (kuuluu
urheiluun) ja ne täytyy vain ottaa oikealla tavalla. Kun haetaan kärkeä, niin
kaikki siihen ei mahdu. Rajatapauksia tulee aina ja niistä ei päästä eroon,
mahdollisuus niille kyllä annetaan näyttää.
4. YJ kausi 2019
A. YJ:n toimihenkilöt ja heidän roolit?
• Toimihenkilöitä tarvitaan jokaisesta seurasta, jotta kuorma ei tule liian isoksi
kenellekään. Myös jatkoa ajatellen toimihenkilöiden kasvattaminen on
tarpeen ja ulkopuolista apua tarvitaan.
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• Valmennus
✓ Juha Himanka
✓ Juha Saarela
✓ Ulf Grahn
✓ Tero Herronen
✓ Tarvitaan laajempi porukka tähänkin. Harjoituksissa apuvalmentajien
tarve on aina jos pelaajia yli 30, tarkoittaa ryhmien jakoa 3-4:n.
Silloin valmentajien määrä tulee olla min. 4-6 treeneissä.
• Harjoituksien suunnittelu?
✓ Täytyy vielä käsitellä, miten tämä hoidetaan??
• Huolto?
✓ Tero Herronen
✓ Pasi Paasila
✓ Jarmo Kauppinen
• Tiedottaminen (JOPOX)?
✓ Ei määritelty henkilöä, alussa Jarmo hoitaa Jopoxin, kun tunnuksia ei
vielä ole laajemmin.
• Pelireissujen järjestely (kyyditys, ruokailu yms..)?
✓ Henri Salmén
• Kotiotteluiden järjestelyt
✓ Jos mahdollista kotiturnauksia voitaisiin pelata Lohtajan kentällä.
Tähän ei vielä selkeää päätöstä.
B. Budjetti ja hankinnat
• Rahoitus
✓ Pasi Paasila (tähän tarvitaan myös jatkossa lisää resursseja)
• Peliasut
✓ Janne Jukkola organisoi ja kaikki osallistuvat sponsoreiden
hankkimiseen
➔ Tätä aihetta tulee käsitellä vielä erillisenä palaverina karsintojen jälkeen. Jotta yhteystyötä
voidaan laajentaa, tulee näihin rooleihin aktivoitua jokaisen seuran, muussa tapauksessa
täytyy miettiä toinen ratkaisu.
➔ Tällä hetkellä YJ:n toimihenkilöstö, joka koostuu Love:n, GBK:n, Tarmon ja KPV:n
toimihenkilöistä päättävät yhteisesti kaikista YJ:tä koskevista asioista.
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5. Harjoittelu kaudella 2019?
• Harjoittelu ennen karsintoja
✓ la 12.1.2019 klo. 17.00 – 18.00 ½ kenttää
✓ la 19.1.2019 klo. 11.00 – 12.30 ½ kenttää
✓ to 24.1.2019 klo. 17.30 – 19.00 ½ kenttää
• Harjoittelu karsintojen jälkeen?
✓ lauantai GBK/KPV vuoroilla? + satunnaiset vuorot, jotka saadaan?
• Harjoittelun tulisi painottua joukkue/pelillisten asioiden opetteluun.
Seurojen omissa treeneissä pääpaino yksilön taidoissa.

6. PSL Karsinnat
A. Pelit 2.2 Kokkola YJ - Jaro (Kippari) ja 17.2 Ylivieska YJ – Kokkola YJ (Kippari)?
• Karsintojen vastuuvalmentajat
✓ Juha Himanka, Juha Saarela ja Ulf Grahn
• Huolto
✓ Pasi Paasila ja Tero Herronen
• Muut toimihenkilöt ovat katsomon puolella
7. YJ:n tulevaisuus
• Ideaali tilanne olisi jatkaa yhtenä ryhmänä. Nyt mukana yhteensä 72 poikaa
ja noista olisi mahdollisuus saada kolmen tason joukkueet (Kilpa, haaste ja
harraste). Tällä vältyttäisiin ehkä suuremmilta lopettamisilta. Tämän
toteutuminen kuitenkin tarkoittaisi sitä, että tulisi saada jokaiselle tasolle
vastuutoimihenkilöt. Lisäksi toiminnan hinta eri tasojen välillä ei voi olla
sama. Tulee keskustella jatkosta tämän kauden aikana…
8. Muut asiat
• Harjoittelu mahdollisuus KPV/GBK mukana.
✓ Tarmon ja Loven pelaajilla on mahdollisuus harjoitella GBK/KPV
mukana sekä myös KPV:n/GBK:n pelaajilla mahdollisuus
Loven/Tarmon mukana. Harjoituksen kertamaksu olisi 2€. Pelaajia
kerrallaan voi tulla muutama ja noista tulee ilmoittaa aina etukäteen
hyvissä ajoin. Mukaan tulevien pelaajien tulee olla motivoituneita.
• Piirisarjat ilmoittaminen
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✓ Puhuttiin, että olisiko hyvä ilmoittaa yksi YJ-joukkue 05-piirisarjaan?
Silloin PSL-peleistä ulos jäävät pojat pääsisivät pelaamaan 11vs11
pelejä ja näyttöpaikkaa olisi paremmin.
✓ Lisäksi jokaisella seuralla olisi yksi joukkue 06-piirisarjassa (8vs8).

o Näistä päätös tulisi tehdä tammikuun aikana!!!
9. Seuraavan kokouksen sopiminen
• Ei sovittu

