C-nuorten alue Alue-SM 20.-22.9.2013 Kajaani
Etelän C-pojat
Kajaanissa pelattuihin C-nuorten SM-kisoihin startattiin aikaisin perjantai aamuna. Ensimmäiset
heräilivät jo neljän aikaan aamulla ja edessä oli pitkä matka. Valmistautuminen kisoihin oli aloitettu jo
hyvissä ajoin elokuun alueleireillä, joihin osallistuikin ennätysmäärä poikia. Kisavalintojen uutena
haasteena oli, ketkä pääsevät mukaan, koska pelaajia oli enemmän kuin paikkoja tarjolla. Valinnoissa
mietittiin jo ensi vuoteen valmistautumista, joka toi osalle pelaajista iloisia yllätyksiä.
Kajaaniin lähdettiin kahdella joukkueella, 21:n innokkaan pojan voimin. Kakkosjoukkue koottiin
pääasiassa -00 syntyneistä, jotta he saisivat kokemusta ensi vuotta ajatellen. Näin joukkue pystyi
pelaamaan paineettomasti ilman suurempia tavoitteita ja tulos olikin positiivinen. Vaikka joukkue suuren
pelaajamäärän vuoksi vaihtelikin kokoonpanoa lähes joka otteluun, meni joukkueen pelaaminen
eteenpäin koko turnauksen ajan. Ensimmäisessä sijoitusottelussa kaatui Itä 2 niukasti ja joukkue pääsi
pelaamaan sijoista 7-8. Vastaan asettui Länsi 2, joka oli juuri hävinnyt Etelän 1 joukkueelle ja oli täynnä
taistelutahtoa. Ottelu päättyi Lännen 2 joukkueen voittoon, mutta poikien saavutuksena oli kahdeksas
sija ja kotiin viemisinä runsaasti uusia kokemuksia.
Ykkösjoukkue oli liikkeellä yhdeksän pelaajan voimin, joten peliä pystyttiin pitämään paremmin koossa
ilman suurempaa vaihtorulettia. Suurimpana haasteena oli poikien kokemattomuus SM-sarjatason
peleistä joka näkyi myös pelissä. Runsasta pelikokemusta omasivat vain Joona ja Matias. Puolella
joukkueesta puuttui kokemus SM-tasolta kokonaan. Muiden alueiden joukkueilla oli vaihtopenkkikin
täynnä SM-sarjan pelaajia ja tämä näkyi vastustajien peliesityksissä. Meidän ratkaisut ja puolustaminen
joukkueena eivät olleet muiden ykkösjoukkueiden tasolla ja pelissä oli turhaa varovaisuutta.
Lohkovaiheessa tiukkaan vääntöön päästiin vain Idän 1 joukkuetta vastaan, poikien voittaessa 2-1.
Sijoitusottelussa vastaan asettuivat Lännen 2 ja Lounaan 2 joukkueet, jotka joukkueemme hoiti
mallikkaasti pitkän viikonlopun päätteeksi. Lopulliseksi sijoitukseksi tuli viides sija, joka oli aivan
odotuksen mukainen.
Täysin ilman palkintoa Etelän poikien ei kuitenkaan kotiin tarvinnut lähteä. Matias Sosunoff -00 valittiin
”ali-ikäisenä” All Stars kuusikkoon. Lisäksi Matias ja Joona valittiin maajoukkueriparille hakijoiden
ryhmään.
Tunnelmia voi katsella kisojen Facebook sivuilta osoitteesta
https://www.facebook.com/#!/cnuortensm?fref=ts
Suuret kiitokset kaikille leireille ja kisoihin osallistuneille pelaajille ja valmentajille. Poikien puolesta
onnittelut tyttöjen ykkösjoukkueen pronssimitalisteille ja terveiset Petrille hyvästä valmennuksesta
Kyproksen lämpöön.
Lentisterveisin Esa, Markku S ja Markku V
Etelä 1-joukkue
Valmentajat
Esa Piipari ja Markku Sosunoff
5 Eppu Ora, 10 Matias Sosunoff
6 Joel Pirinen, 3 Rasmus Määttä
4 Niko Rytsä, 2 Joona Väänänen
7 Vili Topio, 1 Elias Koskimies
8 Tapio Elomaa

Etelä 2-joukkue
Valmentaja Markku Väänänen
5 Tommi Mäkelä, 7 Panu Kanto
12 Topi Seppänen
9 Eelis Hyvärinen, 4 Timi Häkälä
6 Vertti Wacklin, 8 Kimi Mäkelä
3 Eetu Laitinen, 2 Luukas Leiniö
11 Valentin Weidenbacher
10 Lauri Autio, 1 Ville Kattelus

Mitä tästä opimme ??
Jokaisessa alue- ja seurajoukkueessa täytyy olla riittävästi kokemusta, taitoa ja jatkuvuutta. Kokemusta
saadaan pelaamalla riittävän korkealla tasolla laajalla pelaajamateriaalilla, antamalla positiivisia
onnistumisen kokemuksia mahdollisimman monelle pelaajalle, myös nuoremmille. Yksilön ja joukkueen
taidon kehittyminen vaatii mittareita joukkueelle ja yksilöille. Joukkueiden kehittyminen vaatii haasteiden
vastaanottamista. Hyvänä haasteena ja jatkuvuuden takaajana voisi olla kaikkien omien pelaajien
kierrättäminen, omien nuorempien junioreiden käyttäminen joukkueiden täydentäjinä, pelaajien
lainaaminen pelaajapulasta kärsiville joukkueille yms. Yksilön kehittymiselle mittareina voi olla
seurakaveri tai joukkuekaveri. Jokaiseen joukkueeseen tulisi saada pari tasoltaan kehittyneempää
pelaajaa, jotka pystyvät antamaan esimerkkiä muille, pitämään palloa elossa ja tuomaan onnistumisen
kokemuksia koko joukkueelle. Tämä opettaa näitä muutamia pelaajia ottamaan vastuuta, ohjaamaan
peliä ja opastamaan muita, eli kehittymään edelleen paremmiksi pelaajiksi.
Kaikki tämä vaatii valmentajilta jaksamista, välittämistä ja VAATIMISTA. Tämä ei onnistu ilman pelaajien
vanhempien antamaa apua ja tukea. Tavoitteelliselta pelaajalta, urheilijalta, voi ja pitää vaatia vähän
enemmän, koko ajan, hänen kehittyäkseen paremmaksi urheilijaksi.
Syysterveisin Markku Sosunoff

