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KPV:n jalkapallotervehdys kokkolalaisille			

Nyt joukolla kannustamaan sarjapisteet KPV:lle!

KPV
–
HauPa

Kevät 2012

Löydä täydellinen
Äitienpäivälahja meiltä!
Valmistajan/maahantuojan edustaja
ko. päivinä meillä,
mukanaan koko mallisto.
Torstaina 10.5.
klo 12.00-17.30

Lauantaina 12.5. klo 17.00

SantahaaSSa
Äidit ÄitienpÄivÄn kunniaksi ilmaiseksi!

Sisäsivujen antia
KPV kiittää olosuhteista
s. 2

Yhdessäolo pappojen piriste
s.12

Rutiinin puutteeseen intoa
ja taitoa s. 3

B-juniorit KPV-nuorten lippulaiva
s. 18

Viestinnällä tärkeä rooli
seuratyössä s. 5

Nuoret panostavat taitoon
ja turnauksiin s. 20-21

Paavolaisilla pallo hallussa
s. 8

Kevätturnaukset
ennätysosanotolla s.22-23

Perjantaina 11.5.
klo 12.00-18.00

Lauantaina 12.5.
klo 10.00-14.00

Rantakatu 14, 67100 Kokkola,
p. 06-831 2174
www.kultaseppaniemi.fi

KPV:n JALKAPALLOKOULU
JA NAPPULALIIGA 2012
Aika 4.–7.6.2012 (ma-to) klo 17.30 – 19.00 Santahaka (säävaraus Kipparihalli)
JALKAPALLOKOULUN
OSALLIStUJAPAKettI SISäLtää:
– pallon
– paidan

KPV järjestää perinteisen jalkapallokoulun kesäkuun ensimmäisellä viikolla Santahaassa. Jalkapallokoulu on tarkoitettu 2004-syntyneille ja nuoremmille tytöille ja pojille (ikäluokat omissa
ryhmissään). Koulussa käydään läpi lajin perusasioita sekä viihdytään pelaten ja leikkien tunnetusti osaavien vetäjien johdolla. Tänä vuonna mukana myös KPV:n nappulaliiga.

Hinta 50 euroa maksetaan käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä Santahaassa. Hinta
kattaa myös jalkapallokoulun jatkon Kirkonmäen kentällä, talven Kipparihallissa, sekä
KPV:n nappulaliigan.

ILmOIttAUtUmISet:

Tervetuloa nauttimaan kivasta
harrastuksesta hyvässä seurassa!

Jalkapallokoulun jälkeen harjoitukset jatkuvat Kirkonmäki 3 kentällä
(Kirkonmäen urheilukentän takana oleva nurmikenttäalue).

KPV:n nettisivuilla: www.jopox.fi/kpv
Tai ma 4.6. klo 16.30 alkaen, Santahaka.
Ruuhkan välttämiseksi pyydämme ilmoittautumaan nettisivuilla ennakkoon.
Tiedustelut: Pasi Torppa 040-706 2442
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Omin voimin uutta pohjaa rakentamaan

K

ädessäsi on PalloVeikkolehti 1/2012 nro 82. Uusi
kausi on jälleen pyörähtänyt käyntiin ja hyvissä
olosuhteissa. Tällä tarkoitan kaupungin ”investoinnilla” jalkapalloon lämmitettävällä keinonurmikentällä. Olosuhteet lajin kannalta
ovat Kokkolassa, uskallan jopa sanoa,
että erinomaiset. No, toki Kipparihall
tarvitsee kyllä kipeästi uuden pinnan.
Eiköhän sekin pian toteudu? Toivotaan ja odotetaan, kuin nousevaa
uutta päivää.
Todellakin, omin voimin sarjakauteen lähdettiin ja nuorella joukkueella. Tavoite on sijoittua lohkossamme puolenvälin paremmalle
puolelle. Hyvää kiritystä tulemme
varmasti saamaan toiselta paikalliselta seurajoukkueelta.
Uutta tulemista olemme nyt rakentamassa ja se ei vain ole yhden vuoden juttu. Tavoite seuraavasta sarjaportaasta (Ykkösdiv.) on asetettu
vuodelle 2015. Seuran talouden
osalta olemme tehneet tukevampaa
perustaa, jonka osoittaa viime kau-

den 2011 tilinpäätös. Tiukalla kulukurilla, yhteistyökumppanuuksilla ja
onnistuneilla pelaajasiirroilla saavutimme ehkä seurahistorian parhaan
tuloksen. Se on selvä, että eurot eivät ole juurikaan tileillä ”maanneet”
vaan olemme hoitaneet velvoitteitamme ohjelman mukaisesti, jopa
noin puolen vuoden etuajassa.
Haasteita toki vielä riittää mutta
nyt voimme ja meidän pitääkin keskittää suurta huomiota pelaajamateriaalin tuottamiseen edustusjoukkueeseen. Asetetun tavoitteen pohjana
on vahva omavaraisuus, jota toteutetaan KPV:n vihreän linjan kasvuportailla nuoresta edustusjoukkueen pelaajaksi. Unohtaa ei myöskään sovi
joka kesäistä suuren suosion saavuttanutta jalkapallokoulua kaupungin ja
alueen tytöille ja pojille. Näistä lapsista omat tulevaisuuden pelaajat kasvavat ja kehittyvät.
Haasteet valmennuksessa…
Valmennuspuolen haasteet ja tehtävät eivät ole vain Myntin Henkan ja
Hakalan Jukan hartioilla. Suuri ja vaativaa työ tehdään junioritoiminnassa

niin tyttö- kuin poikapuolella. Onko
meillä riittävästi valmentajia ja muita
toimijoita, joilla on suuri intohimo
toteuttaa KPV:n vihreää kasvulinjaa.
Uuden oppiminen ja hyvien käytäntöjen toteuttaminen ovat avaintekijöitä niin valmennuksessa kuin muissakin joukkueiden toiminnoissa.
Tämä KPV:n vihreän linjan kasvun
toteutus tarvitsee vielä paljon enemmän isiä, äitejä, isovanhempia ja jalkapallon uusia ystäviä. Toimintaa
riittää ja tekijöitä tarvitaan kaikilla
seuramme osa-alueilla. Hyvä lähtökohta ja tavoite on saada jäsenmäärämme (ei lisenssipelaajat) yli 500.
Liittyminen on helppoa seuran nettisivujen kautta. Tutustu ja liity joukkoon www.kpv.fi.
Lukijana varmaankin huomasit,
että painotan vahvasti tukeutumista
omaan alueeseen, omaan määrätietoiseen, tavoitehakuiseen tekemiseen ja sen hyödyntämiseen. Tämä
on mielestäni ainoa oikea tie viedä
jalkapalloa eteenpäin hyvässä yhteistyössä alueemme muiden toimijoiden kanssa.

Toivotan nautinnollisia hetkiä tämän lehden ja alkavan suven jalkapallon parissa!
Risto Pouttu
puheenjohtaja

Suomalaisen jalkapallon kehitysnäkymiä
Jalkapallo, kuten me kaikki
tiedämme, on maailman suosituin urheilulaji. Naisten ja tyttöjen jalkapallo puolestaan on
nopeimmin kasvava urheilulaji
harrastajamäärien osalta. Haasteet menestyä tässä kisassa ovat
siten valtavan suuret, mutta
pitkäjänteisellä suunnitellulla
työllä siinä onnistutaan.
Palloliiton liittokokous hyväksyi v. 2009 toimintastrategian.
Sen pohjalla on visio 2020,
jonka mukaan Suomi olisi Euroopan Top 10:ssä vuonna 2020
kaikilla mittareilla mitattuna.
Tämä on kova tavoite, mutta
visio onkin aina unelma. Se voi
toteutua, kun kaikki tehdään
kuten suunniteltu, mutta sen
saavuttamatta jääminen ei ole
samaa kuin epäonnistuminen.

Strategia 2010 – 2013 perustuu viiden valinnan peruslähtökohtiin. Näistä tärkeimmiksi
on nostettu yksilöllinen pelaajakehitys sekä seurojen talouden turvaaminen ja kehitys.
Nämä molemmat ovat lähtökohtia sekä huippujalkapallon että grassroots-toiminnan
osalta.
Ne siis eivät missään tapauksessa ole vain huippujalkapalloon liittyviä asioita. Ylipäänsä
liikaa eroa näiden kahden toiminnon välille ei saa tehdä. Tavoitteet ja keinot ovat monelta
osin yhtenevät.
Laadukas pelaajakehitys edellyttää lahjakkuuden tunnistamista.
Yksilöllinen laadukas valmennus ja pelin ymmärryk-

sen kehittäminen ovat tämän
kehityksen ydinasioita. Oikeus yksilölliseen valmennukseen kuuluu kaikille. Kun
nuoret pelaajat saavat pätevää
valmennusta, viihtyvät he jalkapallon parissa entistä paremmin, he nauttivat peleistä ja
harjoituksista ja näin voimme
luoda kaikille elämänmittaisen
rakkaustarinan jalkapalloon. Se
taas on tärkeää otteluiden katsojamäärien sekä lajin talouden kannalta.
Kaikki perustyö tehdään seuroissa, joten niiden merkitystä
ei voida liikaa korostaa. Palloliitto pyrkii strategiansa mukaisesti luomaan edellytyksiä
seurojen
toimintaedellytysten parantamiseksi. Valitettavasti suoraa seuratukea ei voida

Mielenkiintoinen jalkapallokesä on käynnistynyt
Nyt kaikki kannustamaan
pojille hienoa menestystä –
– sillä KPV pelaa sarjassa
nuorin kotikylän voimin!
KOKKOLAN KAUPUNKI

myöntää kuin kasvattajarahan
muodossa, mutta ehkä sellaisenkin aika vielä koittaa. Hat
trick-avustukset ovat joka tapauksessa merkittävä kädenojennus seuroille.
Aluevalmentajien palkkaus
oli samoin iso edistysaskel.
Heidän toimenkuvassaan on
pyritty ottamaan seurojen toiveet huomioon.
Sami Hyypiä Akatemian perustaminen on ollut merkittävä askel ja sen merkitys tiellä
kohti kansainvälistä menestystä on iso. Strategian mukaisesti Liitto on toimeenpannut
sarjajärjestelmien uudistukset.
Se merkitsee kovempaa kilpailua, sitä kautta kovempia otteluita ja toivottavasti alueellisten joukkueiden syntymistä
fanipohjineen, vaikka joukkue
pelaisikin Ykkösessä tai Kakkosessa, joiden taso ratkaisun
myötä nousi. Taloudellisesti
joukkueiden pitäisi pärjätä paremmin, kun yhteistyö- ym rahojen jakajia on vähemmän.
Ykkösen hienot katsojaluvut
viime kaudella oli erittäin positiivinen asia.
Näiden lisäksi voidaan mainita lajiprosessi ja suomalaisen valmennuslinjan julkaiseminen, Fortum Tutor toiminta
sekä seurojen laatujärjestelmän
luominen strategian mukaisina
tekoina kohti parempaa huomista. Työtä on siis tehty ja
tehdään kaiken aikaa.
EM 2016 on oma projektinsa,
joka toteutetaan kaikella taidolla ja resursseilla. Se toisi
onnistuessaan jalkapallon Suomessa aivan eri tasolle niin
huippuseurojen, junioriseurojen, yhteistyökumppaneiden kuin tavallisten lajifanien

näkökulmasta. Naisten asema
EM-karsinnassa näyttää taas
kerran hyvältä.
KPV tekee omaa hienoa työtään suomalaisen jalkapallon
hyväksi. Juniorityö on laadukasta ja toimivaa. Oma edustusjoukkue antaa sille hienon
esikuvan ja (väli)tavoitteen. Arvostan suuresti sitä työtä, jota
seuraväki Kokkolassakin pyyteettömästi tekee, siitä suuret kiitokset. Muistakaa käydä
myös edustuksen peleissä kannustamassa ja levittäkää jalkapallosta positiivista sanomaa
ympärillenne. Sekin on tärkeä asia kun yhdessä teemme
työtä suomalaisen jalkapallon
nostamiseksi sille kuuluvaan
asemaan.
Iloista ja positiivista pelikautta 2012.
Markku Lehtola
Palloliiton vt puheenjohtaja
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Henkka lupaa:

Rutiinin puute korvataan
nuoruuden innolla ja taidolla
Huhtikuun 17. iltana taivas tiputtelee tiheään parin euron
kokoisia lumihiutaleita ja Santahaan lämmitettävä kenttä on
verhoutunut tuuman vahvuiseen lumipeitteeseen. Kentälle
ei ole menemistä loukkaantumisvaaran takia. On tyydyttävä lihaskuntoharjoiteluun
hallin ”seinustalla”. Sitä ei purnata enempää parikymmenpäisessä pelaajajoukossa kuin valmentaja Henri Myntissäkään.
Elämme Suomessa ja täällä lajia harrastetaan hieman toisessa aikataulussa kuin suurissa
jalkapallomaissa.
Henri otti valmennusvastuun
kesken viime kautta ja nyt on
takana ensimmäinen ehjä valmistautumisjakso kauteen.
– Mielenkiintoiseksi tämä
pesti on osoittautunut ja minulle on vahvistunut käsitys,
että tätä voisi tehdä jatkossakin, vastaa Henri ensimmäiseen työhön liittyvään kysymykseen. Sitä ennen olen toki
saanut kuulla, että elämä ja varsinkin yöt pikkujuniorilla kasvaneessa perheessä ovat sujuneet toivotun rauhallisesti.
– Kaksijakoista roolia, pelaajana ja valmentajana, en itse
ole kokenut pahemmin häiritsevän kumpaakaan. Pelin ohjaamista se tietysti rajoittaa
pelin aikana, mutta ei tunnu
harjoituksissa.
Tottahan se on, että meillä
on nuori ja kokematon joukkue jalkeilla. Sen ei tarvitse olla
heikkous ja toivottavasti myös
yleisö ja kannattajamme arvostavat sitä, että joukkue on
rakennettu kotikylän poikien
varaan. Sopimuksia on nyt 21
pelaajalla. Tuo määrä on ihan
hyvä ja laatukin olosuhteisiin
nähden ihan OK. Suurimmalla
osalla sarjan vaatimaa rutiinia
on kovin vähän ja pelin taktisessa ymmärryksessä on parannettavaa. Fyysisesti olemme
menneet talven aikana selvästi

Toisenkin tunnin ovat nämä miehet viettäneet talven ja kevään aikana Santahaan pelihallissa ja uudella pelikentällä rakentaessaan KPV:n joukkuetta alkavan kauden sarjaan. Vas. Sebastian Tuukkanen, Henri Myntti, Jukka Hakala ja Ari Hujanen.
eteenpäin. Sillä en tarkoita lihasmassan kasvattamista. Ryhmän terveystilanne on kohtuullisen hyvä ja itsekin alan
olla leikatun polven osalta lähes täydessä pelikunnossa.
Vain Kangasvieren Aleksi joutuu revähtymän takia olemaan
sivussa muutamia viikkoja.
- Joukkueen kuntopohja
näyttää viimeisimpien harjoituspelien perusteella hyvältä
ja sen perusteella jokainen voi
lähteä hyvällä asenteella taistelemaan täyden peliajan. Kun-

nianhimoa uskon löytyvän
jokaiselta riittävästi, kun pelipaidat päälle puetaan. Siihenkin seikkaan on pyritty kiinnittämään huomiota. Periksi
ei kukaan halua antaa.
– Muista joukkueista on kovin
vähän tietoa. Tuskinpa Kakkosen peleissä mitään hienouksia
tullaan näkemään yhdeltäkään
joukkueelta. Enemmän nähdään kovaa taistelua ja pisteet
korjaa se joukkue, joka haluaa
enemmän pelin voittoa.
– Sarjasysteemin muutos yl-

lätti taas kerran. Itse kaipaisin
sarjaportaissa enemmän liikettä ylös ja alas. Kaksinkertainen 12 joukkueen sarja olisi ollut parempi vaihtoehto. Tehtyä
lohkojakoa voi puolustella taloudellisilla perusteilla.
– Kokkolan asema jalkapallokartalla voisi olla parempikin.
Kakkonen on meille nyt kuitenkin oikea sarja pelaajamateriaalin ja muidenkin seikkojen
vuoksi. Jonkun vuoden kuluttua uskon tilanteen olevan toinen, kun hyvässä ohjauksessa

olevat nuoret varttuvat miesten mittoihin.
– Kauden numerollista tavoitetta en mielellään halua tarkasti määritellä. Toivottavasti
joukkueita on lokakuun lopussa takana enemmän kuin
edessä. Tavoite on edetä pikku
hiljaa, vastaa ”Henkka” viimeisimpään
kysymykseen,
eikä pane pahaksi toimittajan
vinkkiä, että hän tekisi maaleja enemmän kuin 13, jolla
hän voitti 2008 Veikkausliigan
maalikuninkuuden.

jokaisella olla lisäksi eli jos mukaan lähtee, niin tosissaan pitää olla.
Itse olisin vaatimassa vielä
kovempia treenejä kuin mitä
nyt on vedetty. Itselläni on nyt
takana lyhyt valmennuskokemus, mutta tämän työn parissa
haluan jatkaa ja silloin panokseni näkyy ainakin kovemmassa harjoittelussa missä sitten valmennankin.

kantamista. Näinä nuorina pelaajalupauksina tulvat lähinnä
mieleen Harri Hujanen, Teemu
Mäki, Konsta Tastula, Samu
Laitinen, Oskari Hinkkanen,
Arttu Seikkula, Aaro Hedman
sekä Aleksi Kangasvieri. Selkeä
johtajatyyppi pitäisi joukkueeseen kehittyä.

Jukka vaatii pelaajilta:

Kovempaa harjoittelua
Parhaani mukaan pyrin olemaan Henkan tukena ja yhteistyössä, kertoo Jukka Hakala
mielipiteensä valmentajaroolista, johon hän sai kutsun Henkalta ja seuran hallitukselta.
Perusteluina ratkaisulle olivat
Jukan oma vahva pelaajaura
niin KPV:ssa kuin Tanskassa ja
Norjassa. Sillä reissulla hänelle
tulivat tutuiksi seurat Silkeborg
1999-2002, Start 2003, Sogndal
2004 ja Notodden 2006-2009.
Välivuosi 2005 sujui TP-47:ssä.
Seuraavilla mielipiteillä on siis
vankka selkäranka.
Mitä eroja on meidän ja näiden
maiden valmennuksessa?

Ratkaisevinta on, että ulkomailla ollaan täysammattilaisia eikä harjoituksiin tulla
kahdeksan tunnin työpäivän
jälkeen. Pystytään harjoittelemaan enemmän ja tehokkaammin.
Siellä jokainen keskittyy
hommaan täysillä. Jalkapallo
on näissä maissa ykköslaji ja
sitä arvostetaan sen mukaan
niin kaduilla, toreilla kuin mediassakin.
Mikä on paras jalkapallomuistosi, toistaiseksi?
Tanskan vuodet. Olimme cupin finaalissa, voitimme liigassa pronssia ja olin mukana

Silkeborgin joukkueessa, kun
pelasimme UEFA-cupin karsintakierroksia.
Mitä tekisit toisin urallasi,
jos se olisi mahdollista?
Pitäisi olla enemmän malttia.
Pelasin ja treenasin itseni rikki
ja nyt monien leikkausten jälkeen pelit on pelattu, vaikka
ikä - 34 - ei olisikaan esteenä.
Miten nuoresta tehdään
pelimies?
Kovalla harjoittelulla, ennen
kaikkea määrällisesti. Kenellekään ei pitäisi riittää 4-5 seuran järjestämää harjoitusta viikossa. Omaa harjoittelua pitäisi

Keneltä nuorista pelaajista
odotat todellista läpimurtoa?
Lähinnä niiltä, jotka saivat jo
viime kaudella tuntumaa sarjapelaamiseen. Heille lankeaa
nyt myös enemmän vastuun

Riittävätkö olosuhteet
Kokkolassa vaatimuksillesi?
Kyllä, aivan varmasti. Vain kerran on harjoitus jouduttu lumisateen vuoksi talven aikana
siirtämään sisätiloihin, ja kesällä on nurmikoita. Kyllä sitä
lunta sataa Tanskassa ja Norjassakin.
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2012 EDUSTUSJOUKKUE KAUDEN PELIASUISSA

Takarivi vasemmalta: Konsta Tastula, Harri Hujanen, Joni Vanhakangas, Lauri Hakala, Samu Laitinen, Teemu Mäki Keskirivi vasemmalta: Ari Hujanen, Aleksi Paavolainen, Jesse Kalliokoski, Juho Paavolainen, Henri Myntti, Riki Kuusela, Mikko Venetpalo, Niko Kalliokoski, Jukka Hakala, Sebastian Tuukkanen. Eturivi vasemmalta: Aki Lyyski, Oskari Hinkkanen, Miika Ritala, Aleksi Kangasvieri, Aaro Hedman, Joonas Myllymäki.

Huoltaja-Ari lupaa:

Palloissa on ilmaa ja kassissa laastaria
Kesken viime kautta otti Ari
Hujanen vastaan edustusjoukkueen huoltajan tehtävät
Jorma Herleviltä ja on lupautunut talkoisiin myös täksi kaudeksi, kun Henkka pyynnön
esitti.
Edessä on 13. vuosi, jolloin
hän viettää suuren osan vapaaajastaan vihreän veran äärellä.
Alkuun homma lähti, kun Arin
Harri-poikan tuli KPS:n nappulatoimintaan. Sitä oli edeltänyt Arin oma pelaaminen
KPS:n riveissä.
Huoltajan rooliin Ari kertoo perehtyneensä itseopiskelua harrastaen, mutta ei panisi
pahakseen, jos järjestyisi jotain
kurssitusta. Varsinkin teippaus
on se sarka, johon hän haluaisi
ammattilaisen ohjausta.
Pelien lisäksi huoltaja on varusteineen mukana jokaisessa
harjoituksessa eli vapaita iltoja ei vuoteen kovin monta
mahdu. Mukana on oltava
huoltolaukku, harjoitusliivit
ja iso verkkopussi palloja. Kun
pelaajia on yli 20, niin jokaiselle pitää olla oma pallo ja se
tietysti täynnä ilmaa.
Talven ja kevään harjoituskausi selvitään edelliseltä kaudelta jääneillä palloilla kuten
myös harjoitusliivien kohdalla.
Huoltolaukku on oma maailmansa. Ari kertoo, että sen

sisältä löytyy teippiä desinfiointiainetta, laastaria, linjamenttia, kylmägeeliä, jopa

lievempiä särkylääkkeitä, työvälineet jne. Vuodessa tämän
laukun sisällön pitämiseen

ajan tasalla Ari arvelee hupenevan rahaa 2000 euron verran.
Oman lukunsa tässä kaikessa

muodostavat varsinaiset pelija harjoitusvarusteet, jotka eivät ole näissä summissa.

KPV ottelut 2012
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KPV akatemia 5.divisioona
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9.8
16.8
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4.9
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KPV
KPV
NoStars
KPV
FC YPA
KPV
TUS
KPV
HBK
KPV
PeFF
Esse IK
Myran
KPV
LoVe
KPV
Sääripotku
KPV
NIK
KPV
K-Pallo
KPV

Esse IK
Myran
KPV
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KPV
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KPV
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6.5
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20.5
27.5
7.6
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17.6
1.7

OLS 2
KPV
GBK
KPV
FC-88
KPV
VPS
TP-Seinäjoki
KPV

KPV
VIFK
KPV
Kraft
KPV
Jaro
KPV
KPV
P-47
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29.4
6.5
13.5
19.5
31.5
3.6
10.6

KPV
SIPS
KPV
Lynx
KPV
Pallokissat
KPV

RoPS
KPV
TP-47
KPV
HauPa
KPV
LAFK
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Viestintäpäällikkö Sami Terävä johtaa Palloliiton tiedotustoimintaa.

MEDIREX OY – laatua ja
ammattitaitoa jo 28 vuotta
Panostamme henkilökunnan
kouluttautumiseen ja
erikoisosaamiseen.
Tuki- ja liikuntaelinongelmien sekä
urheiluvammojen hoitaminen ja
kuntouttaminen on yksi
erikoisosaamisen alue.

Seuran kannattaa panostaa
omiin viestintäkanaviin
Vaikka osa seuroista tekee erittäin hyvää työtä myös viestinnässä, suomalaisilla seuroilla
on keskimäärin paljon parannettavaa. Seuran asioista ja tapahtumista viestitään ulospäin
satunnaisesti, ja odotukset näkyvyydelle ovat usein epärealistiset. Lähtökohtaisen kansallisen näkyvyyden sijaan
kannattaa ensisijaisesti keskittyä paikalliseen näkyvyyteen
ja verkkomedian hyödyntämiseen.
Seuran viestintäsuunnitelmaa laadittaessa kannattaa
miettiä tärkeimmät kohderyhmät, niin sisäiset kuin ulkoiset.
Usein seuran verkkosivut palvelevat tehokkaasti oman jäsenistön, ja oman lehden julkaisu on mukava lisä omiin
viestintäkanaviin. Oman paikkakunnan
yhteisöllisyyden
vahvistamisessa myös erilaiset
sidosryhmätapaamiset ovat tehokas keino kertoa omista asioistaan, itselle tärkein viestein.

Omiin kanaviin kannattaa
panostaa myös siitä syystä,
että mediakenttä on muuttunut nopeasti sähköisen tiedonvälityksen kehityksen myötä.
Ihmiset hakevat itseään kiinnostavat uutiset sieltä, mistä
ne nopeimmin ja luotettavimmin löytyvät. Liikkuvan kuvan
rooli on myös kasvanut jatkuvasti, jonka olemme myös Palloliitossa huomanneet. Joitakin
vuosia sitten avatun Huuhkaja-TV:n katsojamäärät ovat
nousseet tasaisesti, ja seuraava
askel on entistä vahvempi panostus suoriin ottelulähetyksiin niiden maajoukkueiden
otteluista, joita massamedia ei
juuri seuraa.
Seuran kannattaa hyödyntää
ulkoisessa viestinnässään myös
mediakentän murros ja pirstaloituminen. Omissa kanavissa
jaettu teksti ja kuva saattaa hyvin kiinnostaa verkkomediaa,
jossa julkaisukynnys on printtiä matalampi. Koska tila verkossa on rajaton, kuten myös

uutistarve, seuran aktiivinen
viestintä palkitaan netissä helpommin kuin niin sanotussa
perinteisessä mediassa.
Koska resurssit ovat usein
niukat, ja monen seuran toiminnan ydin on pelaajakehitys, viestintä nousee harvoin
korkealle seuran prioriteeteissa.
Usein toimivin tapa on löytää seuran toimijoista viestintää osaava tai opiskeleva henkilö, joka voi jo pienellä työllä
ja ajankäytöllä tukea paljon
seuran tärkeitä tavoitteita. Sitä
kautta tuetaan myös koko suomalaista jalkapalloa. Palloliitto
on julkaissut jäsenseurojen tueksi Seuraviestinnän oppaan,
josta löytyy helpot vinkit viestinnän aloittamiseen. Esitteen
voi ladata esimerkiksi osoitteesta http://www.palloliitto.
fi/viestinta/seuraviestinnan_
opas/
SUOMEN PALLOLIITTO
Sami Terävä, viestintäpäällikkö

Pallo-Siskot
kutsuu sinua
Pallo-Siskot kutsuu sinua pelaajan sisar, puoliso, äiti
tai muuten seuran toiminnasta kiinnostunut nainen mukaan toimintaamme.

Hyvän myyntituloksen ja
arvostuksen saanutta,
KPV:n 80-vuotisesta
toiminnasta kertovaa kirjaa
on vielä rajoitetusti
saatavilla 20 euron hintaan.
Myynti Mäntysaaren
KirjaKauPassa
ja HalPa-Hallissa.

Elokuussa tulee 60 vuotta seuran naisjaoston perustamisesta. Työ on ollut ja on edelleenkin lähinnä yleisön palvelua edustusjoukkueen otteluissa – mutta pitää
se vuoden mittaan sisällään muutakin.
Työn tulokset koituvat seuran parissakymmenessä joukkueessa pelaavan monisataisen poika- ja tyttöjoukon harrastuksen tukemiseen.
Jos olet tästä toiminnasta kiinnostunut, haluat tietää
siitä enemmän ja haluat olla siinä mukana, niin ota yhteyttä jaoston puheenjohtaja Elina Vierimaahan, puh.
050-412 0184.
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www.hartman.fi
P U H U M M E K E H O S I K I E LT Ä
Me hoidamme niskan, selän, olkapäiden
ja polvien ongelmia fysioterapian
ja kuntoutuksen avulla tuloksellisesti
ja tehokkaasti.
• Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia
• OMT fysioterapia
• Urheilufysioterapia
• Lymfaterapia
• Yksilölliset tukipohjalliset
• Kinesioteippaus

Jukka
Ritola

Maria
Mäkinen

Rasmus
Broberg

Veera
Peltokangas

Lisäksi yksilöasiakkaille ja yrityksille selkä-,
niska- ja harjoitusklinikat pienryhmissä
kuntoutukseen suunnitellussa
harjoitussalissamme.

DBC Klinikka Kokkola • Isokatu 2 • 67100 Kokkola • Ajanvaraus 029 123 7000 • www.dbcklinikka.fi

KYSY MYÖS OMT AKUUTTIAIKOJA

EM-Ukraina huokuu
historian muistoja
Tuleva kesäkuu on jälleen jalkapalloilun ystävien lomakuu, sillä
tuolloin pelataan 14. kerran lajin Euroopan mestaruudesta.
Pelipaikkoina ovat Ukrainan ja
Puolan jalkapallostadionit. PalloVeikon avustaja ”Franssu” on tehnyt nojatuolimatkan kisojen isäntämaihin ja aloittaa sen monille
tuntemattomampaan eli Ukrainaan.
- Lentokone on tuonut meidät
pääkaupunki Kiovaan, jonka kaupunkialue pitää sisällään 5,6 miljoonaa asukasta, eli hieman enemmän kuin asukkaita on meillä
Suomessa. Ukrainan pisin ja Euroopan kolmanneksi pisin joki
2280 kilometrin Dnepr virtaa pääkaupunki Kiovan läpi ja sen kokonaispituudesta 980 kilometriä on
Ukrainan alueella päätyäkseen lopulta Mustaanmereen.
Kiova on historiallinen kaupunki, joka on kokenut monet
sodat ja valloitukset vuosisatojen aikana. Ehdoton paikka, josta
aloitamme matkamme on Kiovan Maydan Nezalezhanosti (Vapauden tori), joka on kaupungin
suosittu kohtaamispaikka. Tällä
paikallahan nähtiin tv:n välityksellä ympäri maapallon vuoden
2004 lopussa oranssinen vallankumous. Myös käymme yli tuhat
vuotta vanhassa St Sophian Catae
Drazissa, jonka samanikäiset freskot ja mosaiikit saavat katsojan
hämmennyksen valtaan. Kulttuurimatkalla kun ollaan, niin käydään Dynamo stadionilla, joka
on Euroopan yhden tunnetuimman seurajoukkueen Kiovan Dynamon kotikenttä. Stadionin läheisyydessä on legendaarisen
jalkapallovalmentaja Valeri Lobanovskin patsas. Hänhän valmensi
Dynamo Kievin ja Ukrainan maajoukkuetta ja sitä ennen jo Neuvostoliiton maajoukkuetta. Ukrainan maajoukkueen ja Kiovan
Dynamon europelit pelataan viereisellä olympiastadionilla, joka
vetää 100 000 katselijaa.
Poltavaan
Ukraina on kaksi kertaa Suomen
kokoinen maa ja niin on jatkettava matkaa nyt rautateitse kohti
yhtä EM-kisakaupunkia Itä-Ukrainassa sijaitsevaa Donetskia,
jonne matkaa kertyy kymmenen
tuntia. Matkalla poikkeamme
Poltavan kaupunkiin, jossa 300

vuotta sitten (1709) tapahtui yksi
Ruotsi-Suomen historian merkittävimmistä taisteluista. Poltavan
taistelussa Ruotsi-Suomen kuningas Kaarle XII kärsi suurtappion
Venäjän tsaari Pietari Suurelle.
Ruotsin armeijan vahvuus oli 26
000 , josta noin 18 000 osallistui
taisteluun ja venäläisten joukkojen vahvuus oli noin 40 000. Taistelu käytiin Poltavan keskustasta
seitsemän kilometriä pohjoiseen
ja Ruotsi-Suomen tappiot olivat
noin 9000 sotilasta. Ruotsin armeija oli liittoutunut Ukrainan
kanssa, joita johti kasakkapäällikkö Ivan Mazepa, Ukrainan
kansallissankari. Poltavan taistelun taistelumuistot löytyvät Poltavan sotamuseosta, josta löytyy myös Ruotsi-Suomen osasto
ja muistomerkki 9000 sotilaalle,
jotka menettivät henkensä Poltavan taistelussa. Kaarle XII luovutti sotapäällikkyyden Poltavan
häviön jälkeen Lewenhauptille,
joka antautui joukkoineen. 1.7.
1709. Kaarle XII pakeni Turkkiin,
jossa hän yritti suostutella Turkin
sulttaania sotaan tsaaria vastaan
siinä onnistumatta. Kaarle XII
palasi neljä vuotta myöhemmin
Ruotsiin tehtyään pakomatkan
Benderistä Moldovasta Stralsundiin ratsain, yli 2000 kilometriä
14 päivässä.
Donetskissa
Olemme saapuneet Donetskin
miljoonakaupunkiin. Kaupunkia
dominoi kivihiili- ja terästeollisuus. Kaupungin kultuurielämään
on panostettu valtavat summat.
Ukrainan rikkain mies Rinat Akhmetov on rakennuttanut uuden
upean stadionin, joka on jalkapalloseura Shakhtar Donetskin kotistadion. Shakhtar Donetsk voitti
pari vuotta sitten seurajoukkueiden Euroopan mestaruuden.
Tulevien EM-kisaotteluiden tapahtumapaikka on jo ollut pari
vuotta valmiina EM-otteluita
varten. Muita urheilutapahtumia
varten on käytössä vanhempi
olympiastadion, jonka läheisyydestä löytyy kaupungin oman
pojan seiväshyppääjä Sergei Bubkan patsas.
Jätämme hyvästit ja matkaamme Odessaan, koska matkan
yksi kohokohdista on uiminen
Mustassameressä.
Uimarantaa
riittää Odessassa Mustanmeren

helmessä. Odessa ei ole tulevien
EM-kisojen pelipaikka, mutta katseltavaa sielläkin riittää. 47 miljoonan asukkaan Ukraina pitää
sisällään vielä kaksi kisakaupunkia. Harkov puolitoista miljoonaa asukasta ja Lwiw 750 000 asukasta jäävät tällä matkalla väliin,
mutta tulevat tutuiksi kesän EMkisoissa.

Yhteisiä tavoitteita

150

jo 150 vuotta.
1862
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UKRAINA
- pinta-ala 603 700 neliökilometriä,
- 47 miljoonaa asukasta,
- ukrainalaisia 78 prosenttia ja
17 prosenttia venäläisiä,
- noin 250 000 tataaria elää Krimin niemimaalla,
- muita vähjemmistöjä ovat
moldovalaiset, bulgarialaiset ja
unkarilaiset.
FRANSSU
Alkulohkoissa
vahvat suosikit
Kisat siis käynnistyvät Varsovassa
8.6. ottelulla Puola-Kreikka ja samana iltana kohtaavat Wroclawissa Venäjä jaTshekki. Joukkueet
on jaettu neljään alkulohkoon,
joissa kussakin on neljä maata.
Kunkin alkulohkon kaksi parasta
jatkaa puolivälieriin 21-24.6. ja
niistä neljä voittajaa välieriin 2728.6. Loppuottelu pelataan Kiovassa 1.7. klo 21.45.
A-lohko: Puola, Kreikka, Venäjä
ja Tshekki.
B-lohko: Hollanti, Saksa, Tanska
ja Portugali.
C-lohko: Espanja, Italia, Irlanti
ja Kroatia.
D-lohko:
Ukraina,
Ruotsi,
Ranska ja Englanti.
Espanja puolustaa mestaruutta
voitettuaan Itävalta/Sveitsin kisoissa Saksan 1-0 loppuottelussa.
Pronssista ei ole pelattu vuoden
1980 kisojen jälkeen. 2008 kisoissa pronssin saivat Turkki, joka
hävisi Saksalle 3-2 ja Venäjä, joka
puolestaan hävisi Espanjalle 30. Kisoissa oli mukana 16 maata,
kun 2016 Ranskassa joukkueita
on 24. Maaleja tehtiin 31 ottelussa yhteensä 77 ja yleisökeskiarvo oli 36 882. Kisojen maalikuningas oli Espanjan David Villa
neljällä osumalla.
Saksa kolmella mestaruudellaan on ollut kisojen menestynein maa.

Hää- ym. muut juHlatilaukset
suoraan pöytään toimitettuna

Tule tutustumaan
Höyläämönkatu 2, Kokkola. Puh. 836 2300. Fax 831 9711

Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700
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Akatemian tavoite
rakentaa joukkuetta
KPV:n akatemia joutui aloittamaan pohjalta kaksi vuotta
sitten. Lähinnä A-junioreista
koostunut KPV:n nuorten pelaajien joukkue on menettänyt
pisteitä vain kolmen tappion ja
yhden tasapelin verran nousuputkensa aikana.
Mutta haasteet kovenevat.
Tulevana kesänä ollaan nelosessa, jossa vastustajina on jo
kohtuullisia pelimiehiä. Joukkuekin on tänä vuonna hieman
erilainen edellisiin vuosiin verrattuna. Akatemiasta on jo kasvanut pelimiehiä edustuksen riveihin ja toisaalta junioreista ei

ole ollut vielä tarpeeksi suurta
massaa täyttämään edustukseen lähteneiden määrää.
Näin ollen akatemiaan on
saatu kokeneempia pelimiehiä, sellaisia kuin Marko Lehtonen ja Petri Haapasalo, tukemaan nuorempien pelaajien
kasvua urallaan. Onpa Uusimäen Tuomaskin jo käynyt
harjoituksissa.
Myös valmennukseen tuli
muutos. Vesa Hohenthal luopui
valmennustehtävistä kauden
kynnyksellä, mutta kokenut
palloveikko ja A-valmentajalisenssin omaava Rauno Lesonen

saatiin akatemian puikkoihin.
Rellin ensimmäiset harjoitukset ovat olleet kovia ja innostavia.
Kun edustuksen nuoresta
kaartista saadaan mukaan pelaajia ja akatemian varsinaisesta ringistä kaikki pelaajat
ovat käytettävissä, on joukkue
nelosessa varsin kilpailukykyinen. Toisaalta painetta nousuun ei ole, nelonenkin on
vielä toistaiseksi hyvä sarja toteuttaa akatemian tarkoitusta:
Tarjota nuorille, kehittyville pelaajille ponnahduslauta aikuisten peleihin.

Sattuvasti sanottua

Näin pelattiin 2011

Johan Hultkrantz,
mielipidekirjoittaja:
– Jonatan Johansson sanoi
FST5:n haastattelussa, että
99 prosenttia Veikkausliigan pelaajista ei halua alhaisen palkan ja huonontason
vuoksi pelata Suomessa.
– Kun vanhempi Eremenkon veljeksistä pelasi
Jarossa, hän sai jatkuvasti
kuulla rasistisia kommentteja. Näin vaikka hänellä oli
Suomen passi ja hän puhuu
molempia kotimaisia sujuvasti. Kun Eremenko pelaa
maajoukkueessa,
tuntuu
siltä että hänet hyväksytään ja häntä tarvitaan,
vaikka hän ei olekaan syntynyt Suomessa.

MIEHET I-DIVISIOONA
FC Lahti..........................
OPS................................
AC Oulu.........................
PK-35.............................
FC Viikingit.....................
FC KooTeePee.................
FC Hämeenlinna.............
Jippo..............................
HIFK...............................
PS Kemi..........................
FC PoPa..........................
KPV................................
FC Espoo........................

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16 4 4
15 4 5
14 6 4
13 5 6
13 4 7
13 2 9
9 6 9
6 12 6
8 5 11
5 4 15
6 1 17
4 4 16
3 5 16

50 – 18
46 – 26
51 – 22
38 – 19
50 – 28
37 – 26
30 – 34
24 – 20
26 – 30
25 – 43
23 – 58
19 – 58
19 – 56

52
49
48
44
43
41
33
30
29
19
19
16
14

Sarja on päättynyt. FC Lahti nousee liigaan. PS Kemi, PoPa, KPV ja FC Espoo putoavat
Kakkoseen.
KEVÄTKIERROS (24.4. – 17.7.)
PK-35....................12    9-2-1     25-8   29
FC Lahti.................12    8-3-1     23-9   27
AC Oulu.................12    6-4-2   18-10   22
KooTeePee.............12    7-1-4   17-10   22
FC Viikingit.............12    6-2-4   19-16   20
OPS.......................12    5-3-4   16-12   18
FC H-linna..............12    5-2-5   16-18   17
HIFK......................12    4-2-6   17-14   14
PS Kemi.................12    3-3-6   12-22   12
JIPPO.....................12    1-8-3   10-12   11
FC Espoo...............12    2-3-7   11-24     9
KPV.......................12    2-2-8     7-22     8
PoPa......................12    2-1-9   11-25     7

KOTONA
FC Viikingit.............12    9-2-1   31-11   29
FC Lahti.................12    9-1-2     25-8   28
PK-35....................12    8-2-2     23-9   26
AC Oulu.................12    7-3-2     30-9   24
KooTeePee.............12    7-1-4   21-12   22
OPS.......................12    6-3-3     22-9   21
JIPPO.....................12    5-6-1     14-7   21
HIFK......................12    5-1-6   17-15   16
PS Kemi.................12    3-3-6   17-17   12
FC H-linna..............12    3-2-7   12-21   11
FC Espoo...............12    2-4-6   12-24   10
KPV.......................12    2-3-7   11-21     9
PoPa......................12    3-0-9   13-27     9

SYYSKIERROS (18.7. – 22.10.)
OPS.......................12  10-1-1   30-14   31
AC Oulu.................12    8-2-2   33-12   26
FC Lahti.................12    8-1-3   25-10   25
FC Viikingit.............12    7-2-3   31-12   23
JIPPO.....................12    5-4-3     14-8   19
KooTeePee.............12    6-1-5   20-16   19
FC H-linna..............12    4-4-4   14-16   16
PK-35....................12    4-3-5   13-11   15
HIFK......................12    4-3-5     9-16   15
PoPa......................12    4-0-8   12-33   12
KPV.......................12    2-2-8   12-36     8
PS Kemi.................12    2-1-9   13-21     7
FC Espoo...............12    1-2-9     8-32     5

VIERAISSA
OPS.......................12    9-1-2   24-17   28
FC Lahti.................12    7-3-2   25-10   24
AC Oulu.................12    7-3-2   21-13   24
FC H-linna..............12    6-4-2   18-13   22
KooTeePee.............12    6-1-5   16-14   19
PK-35....................12    5-3-4   15-10   18
FC Viikingit.............12    4-2-6   19-17   14
HIFK......................12    3-4-5     9-15   13
PoPa......................12    3-1-8   10-31   10
JIPPO.....................12    1-6-5   10-13     9
PS Kemi.................12    2-1-9     8-26     7
KPV.......................12    2-1-9     8-37     7
FC Espoo...............12  1-1-10     7-32     4

Liittyykö
Niko 200:n
kerhoon?
Kauden
edustusjoukkueessa
edustaa Niko Kalliokoski kokemusta aivan omassa ylhäisyydessä. Hänellä on takana 185
sarjaottelua KPV:n pelipaidassa.
Kaudella on mahdollisuus 27 lisäpeliin. Niissä jokaisessa pelatessaan hän nousisi KPV:n tilastoinnissa 11. sijalle ja olisi
samalla kolmastoista pelaaja,
joka on rikkonut 200 sarjapelin rajan. Tilaston kärjessä on
Kenth Myntti 326 sarjapelillään.
Maaleja Niko on tehnyt toistaiseksi 25 ja 20 joukkoon yltämiseksi tarvittaisiin viisi lisämaalia. Kärkeä pitää Hannu
Lamberg 115 maalilla.
Muita tilaston rikkojia ei tulevalla kesällä olekaan. Lähinnä
tulevat Henri Myntti 102, Aleksi
Paavolainen 69 ja Aki Lyyski 50
pelatulla ottelullaan.

Kevään myötä
luonto pukeutuu
vihreään väriin –
samaa väriloistoa
hehkuvat kesäiset
Kokkolan
jalkapallokentät.

Tiukka maaliedustan tilanne kuva on KPV-VPS, pojat-97, ottelusta.
KPV:n pojat kuvassa Antto Äyhynmäki ja Joonas Myllymäki.
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Jalkapallo on välineenä ja harrastuksena ollut pitkään Pirjo Ja Erkki Paavolaisen perheessä ja suvuissa. Takana pojat Antti, Juho ja Aleksi.

Jalkapallo harrastuksena
Kun perheen kaikki kolme
lasta valitsevat harrastuksekseen jalkapallon, kukin pian
kävelemään opittuaan, ei lopputuloksena voi olla muu kuin,
että lajista muodostuu koko
perhettä yhdistävä tekijä. Näin
on käynyt Erkki ja Pirjo Paavolaisen perheessä Antin, Aleksin
ja Juhon lajivalinnan seurauksena. Asialle löytyy aika luonnolliselta tuntuva selitys sukupuuta tarkastelemalla. Poikien
molemmat vaarit, Seppo Paavolainen ja Veikko Urpilainen,
ovat viihtyneet vuosikymmeniä Kuningas Jalkapallon lumoissa ja Paavolaisten puolella
saadaan mennä muutama sukupolvi kauemmaksikin ilman,
että tarvitsisi epäillä geenimuuntelua.
Kivennavalta evakkoon lähtenyt Paavolaisten suku lienee yksi Suomen laajimmista
suvuista. On tehty laaja sukukirja, muita julkaisuja, pidetään yhä sukukokouksia ja
yhteyttä muilla apuvälineillä.
Paavolaisten suvun yksi sisarusparvi päätyi mutkien kautta
Kokkolaan. Täällä urheilu veti
puoleensa jokaisen, kenen
isommalla kenen pienemmällä
vetovoimalla. Väinö Paavolainen on legenda kokkolalaisessa jalkapalloilussa. Juho oli
enemmän lämmennyt yleisurheilulle, Vilho tuki poikiensa
jalkapalloharrastusta ja sisarista Toinin poika Raimo Tiainen kartutti myös Väni-setänsä
opissa jalkapallotaitojaan.
Väinön poika Juhani muiste-

taan KPV:n mestaruussarjaan
nostaneen joukkueen maalivahtina ja tyttäret seurasivat
Emma-äitiään Pallo-Siskojen
toiminnassa. Juhon pojista
Seppo – Erkin isä – mieltyi jalkapallon ohella jääkiekkoon,
mikä palkitsi hänet lempinimellä ”Tappaja”. Viljon poika
Olavi pelasi kunniakkaan uran
KPV:n edustusjoukkueessa ja
samalla tiellä ovat olleet Olavin pojat Tuomo ja Teppo.
Tässä ehkä merkittävimmät
jalkapallokärpäsen pureman
saaneet Kokkolan Paavolaiset, mutta jatketaanpa asioiden muistelua Erkin ja Pirjon
kodissa Säveltäjäntiellä, missä
hyvää sivustatukea tarjosivat
Seppo ja Veikko.

Lahjakkaat pelaajalupaukset Riki Kuusela ja Juho Paavolainen nousivat talven aikana edustusjoukkueen valmennusryhmään ja 17-vuotiaina pelaavat myös B-nuorten Ykköstä.

Erkki Paavolaisen oma pelaajaura KPV:ssa käsitti lähinnä juniorivuodet, mutta
niitä on seurannut vuosikymmenien luottamustehtävät juniorijoukkueiden
taustalla.
Jonkin verran pelaamista hän
jatkoi miestenkin tasolla alemmissa sarjoissa. Juuri nyt tehtävä rajoittuu lähinnä omien
poikien Aleksin ja Juhon edesottamusten seuraamiseen, kannustamiseen kentän laidalta ja
tarvittaessa kyytimiehenä toimimiseen. Perheen vanhin
poika, Antti, on jo lentänyt tavallaan pesästä. Hän viimeistelee konealan diplomi-insinöörin tutkintoa Tampereella.
Jalkapalloa hän ei sentään ole
hylännyt, vaan pelailee talvisin futsalia ja kesäkaudella Ala-

vetelin IK Myranissa.
Yksin Erkki-puolisoaan ja poikiaan ei Pirjon, s. Urpilainen,
tarvitse syyttää kiinnostuksestaan jalkapalloon. Kokkolaan
ja Ykspihlajaan Urpilaiset tulivat Viitasaarelta. Pirjon isän,
Veikko ”Hepe” Urpilaisen kokkolalainen urheiluväki, ainakin iäkkäämpi polvi, muistaa
Jymyn jalkapallojoukkueessa
uurastaneena
sivutukimiehenä, pelipaidan numero 4
selässään. Lempinimensä hän
muistaa saaneensa Ykspihlajassa jo lapuudessa poikakavereiltaan, jotka näkivät laiturissa Hepe-nimisen laivan.
Parikymmentä vuotta kestänyttä pelaajauraa oli vaikea
saada katkaistua, kun Jymyssä
alkoi esiintyä pelaajapulaa.
Mokka-Motti kahvilan eteen
kokoonnuttiin laskemaan pelaajat. Kun miehistövajausta
oli, saatettiin kuulla kapteeni
”Jokkeri” Esko Savolaisen kommentti: ”P.....e,on se Hepe haettava mukaan”. Pelikassi täytyi olla aina starttivalmiina.
Joskus kesken ruokailunkin
joukkueen auto ajoi portin
pieleen, tyytytti miestä mukaan ja sinne mentiin, muistelee Veikko.
KPV:n 80-vuotishistoriikissä
on erikoinen tilasto runsaasta
150 kokkolalaisesta jalkapallosuvusta. Siinä kaupungin
jalkapalloharrastuksen
laajuutta vertailtaessa on kaksi
sukua ylitse muiden, Telimaat
ja Paavolaiset. Juuri tänä päi-
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vänä Paavolaiset ovat tarrautuneet ykköspaikkaan.
Kun olen kuunnellut Erkin ja
Pirjon kertomuksen perheen
yhteisistä vuosista, tulee siitä
mieleen tutun tulkinnan ”päivääkään en vaihtaisi pois” sanoma. Vanhemmat eivät ole
olleet harrastuksessa vain antavana vaan myös saavina osapuolina. Monesti on juostu
kentältä toiselle kannustamaan ja viemään vesipulloja,
jos poikien pelit ovat sattuneet
samaan aikaan, muistelee Pirjo
rooliaan.
– Yhteen hiileen tässä on puhallettu ja samalla tietoisena
siitä, että vapaaehtoistyötähän tämä on. Meillä on ollut onni matkassa myös siinä,
että poikien isovanhemmat

ovat olleet tukemassa heitä ja
olemme mekin siitä saaneet
osamme. Mieleen ei tule meidän perheessä muuta harrastusmuoto, joka olisi ollut pojille vaihtoehto. Nuorempina
Antti ja Aleksi kävivät kahdeksan vuotta kuvataidekoulua ja
Juho viihtyi rumpujen parissa,
mutta ne harrastukset ovat jääneet, paljastaa äiti-Pirjo.
Samalla hän tuo näytille laatikollisen lehtidokumentteja,
jotka lähes yksinomaan kertovat veljesten jalkapalloharrastuksesta.
- Ei tule mieleen päivää eikä
hetkeä, jolloin tämä osallistuminen olisi tympinyt tai olisimme asettuneet poikkiteloin
poikien harrastuksen kanssa.
Oli sitten kyse rahallisesta tu-

esta tai joukkueiden talkoisiin
osallistumisesta. Usein niihin
on saatu myös isovanhempien
auttavat kädet mukaan. Se on
tunnustettava, että jokaisen
pojan vanhempien kohdalla
tilanne ei ole sama. Kun syy
poissaoloon on hyvä, niin sen
hyväksyn, mutta toisen panoksilla ratsastaminen ei miellytä.
Tuskinpa olemme jalkapallon
takia perheemme elämässä ja
elintasossa joutuneet mistään
merkittävästä ja tarpeellisesta
kieltäytymään.
– Kun pojat lähtevät harrastuksensa pariin, niin vanhemmille se antaa huojentuneen
olon. Tietää missä he ovat ja
siellä he tapaavat samanhenkisiä kavereita. Oikeastaan ainoa huoli kohdistuu mahdol-

lisiin loukkaantumisiin, koska
vauhti on kiihtynyt niin harjoituksissa kuin peleissä. Vasta
hiljattain saimme säikähtää,
kun Aleksi sai ottelussa kovan
aivotärähdyksen ja Juho tällin sääreensä. Onneksi nyt tilanne molempien kohdalla on
ilmeisesti voitettu, uskoo ainakin isä-Erkki.
Pirjolla riittää energiaa myös
ns. yhteisten asioiden hoitoon erinäisissä luottamustoimissa. Jalkapallon harrastamisen osalta hän näkee tilanteen
Kokkolassa melko hyvänä, kun
katselemme Santahaan suuntaan. Hän kuitenkin muistuttaa, että varsinkin liikunnan
alueella tuntuu herkästi nousevan esiin uusia toiveita. La-

jien runsas kirjo tuo esiin monia muitakin tuen hakijoita,
eikä jaettavaa ole koskaan liikaa.
Keskustelussa ei voida sivuuttaa myöskään ajatustenvaihtoa
itse seuraorganisaatiosta, mistä
Erkillä on vuosien kokemus.
KPVn juniorityölle Erkki toivookin myönteistä kehitystä
jatkossakin; on tärkeää, että
seura juniorityön kautta kasvattaa omia pelaajia edustusjoukkueeseen.
Pääsiäismaanantain ilta Säveltäjäntiellä oli kiitoksen arvoisesti täynnä rikkaita ja
hauskoja jalkapalloiluun liittyviä muisteluita, ja arvioitiinpa
vähän tulevaisuuttakin.

Erkin ja Pirjon pelaajatrio
Antti, 24, pelasi läpi KPV:n juniorikoulun ja oli 2003 voittamassa B-ikäisille SM-pronssia.
Opiskelun aloittaminen Tampereella siirsi painopistettä lajissa kevyempään suuntaan
ja vuoden kuluessa on tavoitteena saada diplomi-insinöörin
tutkinto päätökseen. Sen jälkeisestä jalkapalloaharrastuksesta
hän ei esitä arviota. Ikä ei ainakaan aseta estettä vakavallekaan paluulle.
Aleksi, 22, on kulkenut läpi
saman junioripolun kuin Antti
ja on nyt edustusjoukkueen varakapteeni 69 virallisen sarjaottelun kokemuksella. Se kasaa
myös jonkin verran enemmän
vastuuta joukkueen menestyksestä kuin rivipelaajille. Varsinkin nyt, kun jalkeilla on nuori,
vähällä kokemuksella varustettu joukkue. Aleksi on hankkinut lvi-asentajana leipäpuun
ns. Rannan alueelta PEPT:llä.
Juho,17, puurtaa Länsipuiston liikuntapainotteissa lukiossa ja kartuttaa siellä pelitaitojaan kolmesti viikossa Huukan
Kimin ohjauksessa. KPV:n juniorikoulussa hänellä on vielä
menossa B-juniorivaihe ja sen
lisäksi hänet on nostettu edustusjoukkueen valmennusrinkiin. Vapaa-ajan jakamisesta
Juholla ei ole vaikeuksia eikä
tulevaisuuden visiotkaan ole
vielä lopullisesti ratkaistu.

Veikko Urpilainen ja Seppo Paavolainen viihtyvät yhä lastenlastensa harrastuksen parissa.

Talvella
kymmenen
testipeliä
Edustusjoukkue
pelasi
kymmenen ottelua valmistautuessaan tulevaan
sarjakauteen.
Joukossa
on cupin ottelut Toejoen
Veikkoja ja JJK:a vastaan.
Pelit ovat päättyneet:
28.1. KPV – Kiisto 1-2
04.2. PK-37 – KPV 5-1
11.2. KPV – GBK 1-0
18.2. KPV – PK-37 1-2
25.2. KPV – AC Kajaani 1-2
11.3. ToVe – KPV 2-2, 5-6 rp
22.3. KPV – JJK 0-5
31.3. Kiisto – KPV 2-1
12.4. GBK – KPV 2-2
14.4. JBK – KPV 1-3
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Asianajotoimisto
Hannu Laakso
Kauppatori 2, 67100 Kokkola
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296
www.hlaakso.fi
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Kokkolan
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

PORT TOWER
– suurteollisuusalueen portti –

Syksyllä 2011 koko laajuudessaan avautunut Port Tower pitää sisällään
monenlaista toimintaa.
Rakennuksen ylimmissä kerroksissa sijaitsee kokous-, koulutus- ja saunatilat sekä Visit Center, josta avautuu huikea näköala suurteollisuusalueelle ja merelle. Neljä vierekkäistä kokoustilaa voidaan yhdistää jopa 70
hengen saliksi. Siirrettävää videoneuvottelulaitteistoa voidaan käyttää
kaikissa Port Towerin tiloissa. Vierailijoilla on vapaasti käytettävissä ”Port
7RZHU:/$1µYHUNNR 00 
Port Towerissa on vielä vapaasti vuokrattavissa olevia toimistotiloja,
joista kannattaa kysyä lisätietoja. Tilat on räätälöitävissä vuokralaisen
tarpeeseen sopiviksi. Vuokralaisille on lisäksi tarjolla postitus-, kuljetus-,
NRSLRLQWLWXORVWXVVHNlVNDQQDXVSDOYHOXLWD
Tower Bistro on Port Towerin uusi ruokaravintola, joka on avoinna seitsemänä päivänä viikossa. Päivittäisten runsaiden aamupalojen ja lounaiden lisäksi tarjolla on mainio a´la Carte -lista, jossa on huomioitu myös
perheen pienimmätkin ruokailijat. Tower Bistron toiminnasta vastaava
Sodexo huolehtii tarjoiluista myös kokous- ja saunatiloihin.
Myös Kokkolan Suurteollisuusalueen kulunvalvonta on kokonaisuudessaan keskitetty Port Toweriin. Muun muassa kaikki alueelle tulevat vieraat saavat sieltä kulkulupansa.


<KWH\VWLHGRW ZZZSRUWWRZHUÀ
Kokoustilojen varaus: 040 8314 820
Toimitilojen vuokraus: Pia Sundholm,
044 7809099
Tower Bistro: 050 4336 280,

 ZZZVRGH[RÀ
towerbistro
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”Nobyn”
kutsuilla
Matti ”Nobby” Leskelä keräsi talven pakkasilla entisiä pelimiehiä
muistelemaan taakse jääneitä kokemuksia kentiltä ja pelimatkoilta.
Löylyjen jälkeen jo harmaita kutreja saaneet pelikenttien taiturit kokoontuivat yhteiskuvaan.
Takana vas. Esa Korhonen, Raimo
Sorvisto. Ilkka Kangas, Seppo Mäkelä, Olli Peltoniemi, Pekka Nurmi,
Jukka Peltoniemi, Kenth Myntti,
Hannu Lamberg, Tapio Raatikainen, Gunnar Isosaari ja Asko Rintapää sekä edessä Arvo Lamberg,
Rainer Kotka, Matti Järvi, Matti
Leskelä, Vesa Kallio ja Kari Sorvisto.

Päivästä toiseen
Seuran toiminnassa uusi
vuosi käynnistyy vuosikokouksessa. KPV:ssa se tapahtui
21.11. ja kokouksen merkittävin asia oli hallituksen valinta. Puheenjohtajana jatkaa
viidettä vuotta Risto Pouttu ja
muut hallituksen jäsenet ovat
Jari Hinkkanen (uusi), Hannu
Laakso, Matti Laitinen ja Janne
Ylinen (vpj). Vuosikokouksen
jälkeisiä julkistettuja uutisia
ovat olleet:
24.11. tiedotettiin, että
edustusjoukkueen valmennusvastuun ottavat vastaan Henri
Myntti ja Jukka Hakala. Jouk-

kueen muut tärkeät henkilöt
ovat Jouko Vierimaa joukkueenjohtaja, Sebastian Tuukkanen maalivahtivalmentaja,
Ari Hujanen huoltaja ja Hajo
Weitz lääkäri.
28.11. tiedotettiin, että sopimuspelaajia ovat Aki Lyyski,
Harri Hujanen, Teemu Mäki,
Samu Laitinen, Henri Myntti,
Niko Kalliokoski, Aleksi Kangasvieri, Arttu Seikkula ja
Mikko Laitala.
28.11. julkistettiin seuraavan toimintavuoden kolme
tärkeintä tavoitetta: verovel-

kojen hoito aikataulun mukaisesti, sijoittuminen sarjassa
neljän joukkoon ja Akatemian
sijoittuminen Nelosessa kuuden joukkoon.
14.4. kerrottiin Aaro Hedmanin siirtyneen edustusjoukkueen vahvuuteen, johon ovat
talvipäivien saatossa liittyneet Joonas Myllymäki, Oskari
Hinkkanen, Aleksi Paavolainen,
Jesse Kalliokoski, Mikko Venetpalo, Konsta Tastula, Joni Vanhakangas, Lauri Hakala sekä Bnuoret Riki Kuusela ja Juho
Paavolainen. Sopimuspelaajia
oli tässä vaiheessa 20.

Turnauksissa pelaajien ohella myös valmentajat tapaavat tuttujaan.
Timo Åstrand sai muistella menneitä oululaistuneen ja entisen KPVmaalivahdin Esa Viitasen kanssa.

Merenkulun ja
elinkeinoelämän
palveluyritys
Serviceföretaget
för både sjöfarten
och näringslivet
s AHTAUS JA HUOLINTAPALVELUT
s VARUSTAMOPALVELUT
s KANSAINVËLISET MAA JA MERIKULJETUKSET
s STUVERI OCH SPEDITIONSSERVICE
s REDERISERVICE
s INTERNATIONELLA LAND OCH SJÚTRANSPORTER

/Y - 2AUANHEIMO !B 0,   +OKKOLA \ 0UH   
www.rauanheimo.com
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Silmät ja kroppa syynissä

Papat kuulolla terveydestä
Sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee... Niinpä niin,
mutta tuolta ei voi välttyä
KPV:n Pappakerhon tapaamisissa, kun joukossa alkaa 80:n
rajapyykin ylittäneitä olla jo
aloituskokoonpanon verran.
Viime vuosikokouksessa seniorijaoston nimi vaihdettiin
Pappakerhoksi. Kerholla on
omat kirjoittamattomat säännöt, joita tulkitaan lähinnä
viisijäsenisessä puheenjohtaja
Eero Vantusen vetämässä johtoryhmässä. Hänen lisäksi siihen kuuluvat Jukka Peltoniemi,
Matti Järvi, Hannu Helasterä ja
Voitto Kentala. Tuo ryhmä pitkälti ideoi myös koko kerhon
toiminnan eikä siitä ole juuri
moitteen sanaa ääneen lausuttu. Nykumuotoisella pappakerholla on ikää 16 vuotta. Sitä
ennen seurassa valittujen seniorijaostojen toiminta oli enemmän satunnaista. Kerhossa on
nyt kirjoilla noin 40 jäsentä ja
heistä Kokkolan ulkopuolella
asuu kymmenkunta. Tapaamisiin kutsuttavien joukko pyritään määrältään pitämään nykyisissä raameissa. Täydennystä
johtoryhmä kutsuu nuoremmista sitä mukaan, kun joukko
harvenee toisesta päästä. Yksi
rajapaalu kutsun saamisessa on
virallisen eläkeiän saavuttaminen.
Pallo-Veikossa on vuosittain
kerrottu Eero Vantusen ideoiman kerhon toiminnasta.
Yleensä yhteisiä kokoontumisia on 3-4 vuodessa ja johtoryhmällä toinen mokoma. Viime
vuoden toiminta huipentui
joulujuhlaan ravintola Pasaatissa, missä Elina Mäen tarjoamien jouluherkkujen lisäksi
oli monipuolista ohjelmaa ja
tietysti muistorikkaita keskusteluja ystävien kesken.
Tiernapoikien korkeatasoisen
esityksen sanoitus oli muutettu
jalkapalloaiheiseksi, muistettiin
merkkipäivän saavuttaneita ja
Kalle Hongell sai vastaanottaa kolmannen kerran jaetun
”Heru” Tiaisen muistopalkinnon. Päätteeksi kisailtiin kpvaiheisessa tietovisassa, missä
Kari Raatikaisen muisti osoittatui ylivoimaisesti terävimmäksi. Suosittu tapaaminen toi
paikalle ennätysmäärän pappoja etäisimpänä Paavolaisen
Jussi Tampereelta.
Kuluvan vuoden ensimmäinen kokoontuminen oli vuoden 2011 kokkolalaisena yrittäjänä palkitulla ja 30 vuoden

Eero kiittää Tuomas Hamaria mielenkiintoisesta ikäihmisten liikuntaan liittyvästä esitelmästä.

Aimo annos jalkapallotietoutta pitää sisällään tämä KPV:n pappojen joukko, joka osallistui joulujuhlaan.
ikään ehtineellä Näkömestarilla. Toimitusjohtaja Ville
Koivukoski kertoi perheyrityksen työllistävän oman väen lisäksi kymmenkunta muuta. Silmälasiliikkeen tavanomaiseen
palveluvalikoimaan
kuuluu
optikoiden lisäksi myös silmälääkäripalvelua ja toimipisteet
ovat Kokkolan lisäksi Kannuksessa sekä Kaustisella. Papat pääsivät myös modernein välinein
tarkistuttamaan näkönsä. Ville
Koivukosken lausumia täydensivät liikkeen perustajat Leena
ja Timo Koivokoski, jotka edelleen ovat vahvistamassa yrityksen henkilökuntaa.
Kevättapaamisessa 20 pappaa oli suunnannut askeleensa
kohti K-P:n Koulutusyhtymän
sosiaali- ja terveydenhoitoalan
oppilaitosta. Kun keulamiehet
Eero Vantunen ja Matti Järvi
olivat saaneet kukitettua ja
kiiteltyä rehtori Mervi Huttulaa papoille tarjotusta opinhausta, siirryttiin kuuntelemaan
laitoksessa opettajana toimivan Tuomas Hamarin luentoa
ikäihmisten liikunnasta ja osin
ravinnostakin.
Kävi ilmi, että oppilaitoksen
noin 900 opiskelijoista tulee
lähi-, terveyden- ja sairaanhoitajia ja osa suorittaa erikoisammattitutkintoja lääkehoidon,
hieronnan ja mielenterveyden
alueelta. Keksimääräinen opiskeluaika lähihoitajilla on 3,5
vuotta.
Esitelmässään Tuomas kertoi
ikääntymisen
tapahtumaan
vaikuttavista tekijöistä, siitä selviämisessä sekä terveyden ja liikunnan osuudesta.
Puhetta asiasta riitti pappojen tekemien täydentävien kysymysten höystämänä pariksi
tunniksi. Hyvin ja tarkkaavaisina jaksoivat papat kuunnella ohjeita ja nähdä videolta liikuntajippoja, joilla oloa
voi helpottaa ja ehkäpä päiviäänkin lisätä. Tulipahan siinä
moni kertoneensa kolotuksensa
ja muutakin henkilökohtaista,
mutta kaikki vankan huumorin
saattelemana.
Tuomaksen perussanoma oli,
että monipuolista liikuntaa pitäisi harrastaa, vaikka ikää ker-

Näkömestarien edustajat Leena ja Ville Koivukoski saivat kiitosten lisäksi Eerolta tietoa Pappakerhon toiminnasta.

Sanankuuloon keskittyneitä takavuosien kovia pelimiehiä, vas. Esa Korhonen, Olli Peltoniemi, Kari Raatikainen, Asko Rintapää, Kari Lemponen ja Matti Järvi.
tyykin, jos kroppa suinkin sen
sallii. Sen voi itse kukin ottaa
ohjenuoraksi, vaikka ei pappa
olisikaan.
Jäsenet: Pappakerhon jäsenjoukko koostuu tällä hetkellä seuraavista palloveikoista:
Raimo Harsunen, Tenho Heikkilä, Hannu Helasterä, Olavi
Hiltunen, Kalle Hongell, Olli
Hongell, Matti Järvi, Antti

Kentala, Voitto Kentala, Matti
Koivunen, Esa Korhonen, Rainer Kotka, Kari Lemponen,
Erkki Myllykangas, Keijo Mäkinen, Jukka Niemi, Kaj Paajanen, Seppo Paavolainen, Jukka
Peltoniemi, Olli Peltoniemi,
Mauri Pussinen, Kari Raatikainen, Tapio ”Pippana” Raatikainen, Asko Rintapää, Eino
Rokala, Hannu Salmela, Ahti

Salo, Veikko Salo, Lasse Sorvisto, Mikko Sulkala, Jalo Telimaa ja Eero Vantunen. Kokkolan ulkopuolisina jäseninä on
joukkoon ”kelpuutettu” Rolf
Finne, Seppo Hakala, Markku
Helasterä, Reijo Jalava, Väinö
Kallio, Kari Kantanen, HeikkiTapio Nieminen, Juhani Paavolainen, Aimo Sallinen ja Timo
Vanhakangas.
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Eeron tilastot kertovat:

Ville Porrassalmi maalasi
8 kertaa samassa pelissä
Pitkän ja monipuolisen vaon
KPV:n toiminnassa kyntäneen
Eero Vantusen jalkapalloarkistoista löytyy paljon mielenkiintoista ja lisää tulee kaiken aikaa
vielä nykyäänkin. Hänhän aikanaan käynnisti KPV:n Pappakerhon ja on nyt kutsuttu sen
puheenjohtajaksi.
Eeron lähteistä on saatu poimittua runsaasti tietoja niin
julkaistuihin kahteen KPV:n
historiikkiin kuin tähän PalloVeikko lehteenkin vuosien varrella.Tällä kertaa merkinnöistä
palautetaan mieliin A- ja B-junioreitten toimintaa vuosilta
1947-49. Sitä hän on tallentanut tarkasti kolmeen eri vihkoseen.
Kipinä muistiinpanoihin saattoi tulla silloisen edustusjoukkueen kaukokatseiselta huippupelaajalta Olli Telimaalta,
joka antoi Eerolle vihkosen, ja
kehoitti pistämään siihen tärkeät tiedot joukkueen edesottamuksista.
Herääkin eittämättä kysymys, kuinka moni tämän päivän joukkueiden pelaajista
on Eeron lailla kiinnostunut
joukkueestaan? Viimeistään
vuosikymmenien kuluttua ne
olisivat mielenkiintoista luettavaa.

Vuosi 1947
B-junioreitten kauteen mahtui
tusinan verran pelejä, eikä kaikille riittänyt kovin paljon peliaikaa, koska ryhmässä oli peräti
20 pelaajaa. Mukana olivat nimet Arto Ruusila, Leo Torppa,
Bärlund ja Kalle Björklöf niiden
lisäksi, jotka mainitaan seuraavissa vuosia 1948-49 koskevissa
tiedoissa.
Kauden ensimmäistä ottelua (28.4. -47 KPV-GBK 31) joukkueen kapteeni Eero
kommentoi: ”Ottelu pelattiin
Rautatientorilla, se oli hyvin
tasaväkinen vaikkakin KPV:n
pojat esittivät parempaa yhteispeliä, kenttä oli osittain sateen huonontama.
GBK:n pojat saivat rangaistuspotkun, jonka ”Krunkki”
ampui sisään maalivahtimme
ponnisteluista huolimatta.”
Kokoonpanon lisäksi mainitaan maalintekijät Saranne,
Montin ja Saarinen sekä, että
”ottelun tuomitsi Esko Kallio
KPV:sta”.

Joukkueen
maaliseppoina
kauden aikana kunnostautuivat varsinkin Vihtori Svahn
kuudella, Eino Vainio ja Timo
Saarinen viidellä sekä Eero Vantunen neljällä maalilla. Jo tuolloin Eero teki maalinsa yleensä
rankkareista. Maalisuhde 40-12
kauden päätteeksi kertoo omaa
kieltä osaamisesta, vaikka joukkoon mahtui kolme tappiotakin. Suurin, 9-0 voitto, otettiin
SePS:sta. Vierailemaan ehdittiin
jo aina Oulussa saakka, mistä
koettiin 3-1 tappio OPS:lle.

Vuosi 1948
Muistiinpanot alkavat tärkeillä
tiedoilla: seuran puheenjohtaja
on Mikko Kaleva, sihteeri Oiva
Saranne, juniorihuoltaja Kalle
Kerttunen ja rahastonhoitaja
Väinö Paavolainen.
Kun sodat olivat vielä tuoreessa muistissa, oli KPV saanut jo jalkeille juniorijoukkueita ja esimerkiksi A-nuorten
joukkueessa nähtiin seuraavia
pelaajia: Matti Saranne, Eero
Vantunen, Ilkka Rissanen, Ville
Porrassalmi, Alf Lindqvist, Olof
Saksa, Erkki Myllykangas, Erkki
Leppänen, Tenho Heikkilä, Juhani Montin, Esko Kallio,
Matti Lento, Pentti Tanninen,
Timo Saarinen (nyk. Siukosaari), Eino Vainio, Urpo Liimatta, Jukka Niemi, Erkki Valaste, Eero Palola, Veikko Salo
ja Erkki Kanerva.
Pelikausi käynnistyi 13.4. ottelulla seuran kakkosjoukkuetta
vastaan ja sen A-juniorit voittivat 3-2. Maaleista Saarinen
teki kaksi ja Heikkilä yhden.
Ottelun tuomitsi Kerttunen.
Pari yötä ja taas olivat pojat
kentällä. Nyt vastassa naapuriGBK, josta heltisi 6-0 voitto
Vainion kolmella, Montinin
kahdella ja Vantusen yhdellä
maalilla. Tuomarina puhalteli
Vikström GBK:sta. Mielenkiintoinen havainto on kaikista otteluista, että niistä mainitaan
erotuomari ja hänen seuransa.
25.4. otettiin tuntumaa OPS:sta
ja se koettiin 4-2 tappiona Vantusen ja Vainion maalatessa.
Piirisarja oli tuolloin tärkeässä
roolissa ja ensimmäinen koitos
oli 26.5. Pietarsaaren Drottia
vastaan. Peli päättyi 5-1 Montinin kolmella, Heikkilän ja Leppäsen maaleilla. Otteluissa tehtiin joskus maaleja oikein isän

Keväisissä harjoituksissa vuonna 1948 olivat mukana nämä A-juniorit, edessä vas. Eero Vantunen, Matti Saranne, Vilhelm Porrassalmi, Alfons Lindqvist, Olof Saksa, Erkki Myllykangas sekä takana Erkki Leppänen,
Tenho Heikkilä, Juhani Montin ja Esko Kallio.
kädestä. 28.6. KPV voitti Friska
Viljorit 16-0 Heikkilän tehdessä
viisi, Montinin kolme, Kallion
ja Palolan kaksi sekä Vainion,
Vantusen ja Myllykankaan yhden maalin. Joukkueiden toisessa piiriasarjan kohtaamisessa lukemat olivat peräti 27-0
ja nopea Ville Porrassalmi teki
kahdeksan maalia. Tulokset lienevät seuran virallisten pelien
ennätyksiä edelleen? Lisäksi
maalasivat Leppänen 6, Salo
5, Vainio ja Vantunen 3, Lindqvist sekä Myllykangas ythden
kerran.
A-nuorten SM-karsinnassa
VPS oli 2-1 parempi ja maalista vastasi Veikko Salo.
Kesällä pelattiin mielenkiintoinen ”kaupunkiottelu” SPL
(KPV+GBK) - TUL (AIK+Reima),
jonka SPL voitti 4-2. SPL:n joukkueessa oli yhdeksän KPV:n pelaaja ja Vainio ja Kallio tekivät
kumpikin kaksi maalia. Pietarsaari kukisti Kokkolan 2-1.
Joukkue pelasi kauden 1948 aikana 21 ottelua ja pari kaupunkiottelua. Tilastoinnin lopussa
on tarkka kirjanpito hankituista varusteista kokonumeroineen. Eero Vantunen pääsi

DIGI - OFFSET - KOHO - FOLIO

KOKKOLAN
MAANRAKENNUS OY

PAINO

Puh. 06-831 7315
0400-382 221
Tullikamarinkatu 3, PL 102, 67101 Kokkola
Puh. 06-8234 600, fax 06-8234 620
www.valikangas.fi

jo kokeilemaan siipiään edustusjoukkueessa, mutta seuraava
kausi meni pahasti piloille sairastelun takia.

Vuosi 1949
Seuraavaan kauteen 27.4. 16.10 välisellä jaksolla mahtui
Eeron kirjanpidon mukaan 18
peliä. Uusina niminä kesän aikana A:n joukkueessa nähtiin
Vihtori Svahn, Reijo Perkkiö,
Pentti Serkijeff, Matti Pursiainen, Jalo Haapala, Aatto Kuusiniemi, Reino Sarlin ja Mauri
Koski.
Kausi alkoi 3-2 voitolla Drottista Lennon 2 ja Vainion yhdellä maalilla. Kesään mahtui
myös vierailu Ruotsin Kalixissa, missä koettiin 2-0 tappio
ja muistona hauskat tullimuodollisuudet rajalla. Matkanjohtajina olivat Jalo Telimaa ja
Armas Toivonen. Tappio Kalixille kuitattiin korkojen kera
kotona 5-2 voitolla, maaliseppoina Vainio 3 ja Salo 2.
Kauden komein voitto 10-0
pelattiin KPK:ta vastaan ja maaliseppoina esiintyivät Lento ja
Salo 3, Vantunen 2, Vainio ja

Rissanen 1. Joukkueen maalitykki oli kauden aikana Veikko
Salo 20 maalilla ja lähinnä olivat Matti Lento 19 sekä Eino
Vainio 16 maalillaan. Joukkueessa oli kaikkiaan 21 pelaajaa,
mutta piirin mestaruusmitaleita riitti vain 11:lle: Vihtori
Svahn 9 peliä, Matti Lento 9,
Ilkka Rissanen 8, Erkki Kanerva
8, Eino Vainio 8, Veikko Salo 8,
Eero Vantunen 8, Olof Saksa 7,
Alf Lindqvist 6, Jukka Niemi 5
ja Timo Saarinen 5.
A-nuorten SM-karsinnassa
VPS korjasi 3-2 voiton Matti
Lennon ja Veikko Salon maalatessa.
Taitoharjoittelu
Vartiolinnassa Väinö Paavolaisen ohjauksessa oli vahvasti ohjelmassa, tosin lajit vähän toisia
kuin nykyään. Jukka Niemen
pallonheitto kantoi 18 metriä
ja ponnauttelussa hänen tuloksensa olivat 15 päällä ja 20 jaloin.
B-junioreissa Martti Kokko
oli ylivoimainen ponnautellessaan jaloin 51 kertaa. C-junioreissa Väinö Liimatta ponnautteli jaloin 22 ja 10 ponnautusta
päällä.
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KPV:n edustus on omavarainen
KPV:n edustusjoukkue on kaudella 2012
täysin kokkolalainen ja vieläpä lähes
täysin omista juniorikasvateista koottu.
Joukkueen kahdestakymmenestä sopimuspelaajasta peräti kahdeksantoista on
viettänyt vähintään kolme juniorivuottaankin KPV:ssa. Vain Lohtajalla jalkapallon peruskoulutuksensa saanut Mikko Venetpalo ja GBK:n kasvatti Aaro Hedman
ovat viettäneet junioriaikansa muissa vä-

reissä.
Edellisen kerran KPV:lla oli täysin kokkolalainen joukkue vuonna 1996. Tuolloin ryhmässä kasvoivat pelimiehiksi sellaiset pelurit kuin Petri Haapasalo (-73),
Marko Lehtonen (-72), Hannu Ypyä (-75),
Tuomas Uusimäki (-77), Jukka Hakala (77) ja Miika Koppinen (-78).
Tämän päivän KPV on myös leikkaus
tuosta 1996 vuoden ryhmästä. Joukku-

eessa kasvaa potentiaalia kakkosdivisioonaa kovempiin tehtäviin. Sitä matkaa
KPV haluaa olla tukemassa ja kulkemassa
rinnalla.
Kun pelaajat kehittyvät kehittyy myös
seura. KPV on saanut eheytettyä junioriputkensa, valmennus on huippuluokkaa ja organisaatiota viritetään antamaan
entistä parempi tuki pelaajan kehittymiselle.

Edustus ja akatemia ovat harjoitelleet
läpi talven samoilla ajoilla ja yhteisellä
kentällä. Tarkoituksena on junioritoiminnan lähentäminen edustusjoukkuetoimintaan ja kynnyksen madaltaminen.
Kun kentälle mennään ei ole jakoa junnut ja vanhat tai kotimaiset ja ulkomaiset, vaan YKSI JOUKKUE. Siinä tulee olemaan suurin ero verratessa vuosia 2011
ja 2012.

Jukka Hakala valmentaja

Sebastian Tuukkanen maalivahtivalmentaja

Jouko Vierimaa joukkueenjohtaja

Ari Hujanen huoltaja

1. Joonas Myllymäki mv, 9.9.-89, 190 cm / 78 kg. Kookas
ja hyväsilmäinen KPV:n juniorikasvatti palasi kolmen vuoden
tauon jälkeen vihreisiin. Potentiaalia aivan terävimmälle huipulle. Ensimmäinen kausi edustuksessa.

35. Aki Lyyski mv, 17.3.-82, 179 cm / 85 kg. Joukkueen kokenutta kaartia, kymmenes kausi KPV:n edustuksessa. 49 peliä KPV:n edustuksessa.

3. Oskari Hinkkanen 7.1.-92, 177 cm / 75 kg. Osku viihtyy
parhaiten laitapelaajana - joko oikealla tai vasemmalla. 9 peliä KPV:n edustuksessa.

4. Riki Kuusela 30.3.-95, 190 cm / 73 kg. Vielä B-junioreiden kirjoissa oleva Riki on toisen polven edustusjoukkuefutaaja. Topparilupaus.

5. Aleksi Kangasvieri 13.3.-93, 183 cm / 70 kg. Viimeiseen
asti jokaisesta pallosta taisteleva Aksu on peräänantamattomuuden perikuva. Juoksuvoimainen pallorosvo. Toinen kausi
edustuksessa. 6 peliä KPV:n edustuksessa.

6. Teemu Mäki 30.6.-93, 184 cm / 84 kg. Oman akatemian
kasvatteja, yksi viidestä KPV:ssa pelaavasta Mäen veljeksestä.
Jumalainen vasuri on täsmäase erikoistilanteissa. 13 ottelua
KPV:n edustuksessa.

7. Konsta Tastula 24.5.-92, 181 cm / 75 kg. Nousi edustuksen rinkiin jo kaudella 2009. Tunnollinen ja urheilullinen haalariosaston mies, joka antaa tekojen puhua puolestaan. 27 ottelua KPV:n edustuksessa.

8. Harri Hujanen 7.6.-93, 180 cm / 74 kg. Nuori puolustaja, joka omaa paljon potentiaalia. Hyvä potkutekniikka ja
pelinlukutaito auttavat tiellä runkopelaajaksi. KPV:n edustuksessa 22 ottelua.

11. Samu Laitinen 9.12.-92, 192 cm / 92 kg. Perinteistä
brittiläistä sentterityyppiä edustava Samu on kolmatta kauttaa edustuksessa. Kevätkauden harjoituspeleissä eniten maaleja. KPV:n edustuksessa 5 ottelua.

16. Lauri Hakala 22.11.-92, 190 cm / 77 kg. Juniorivuodet KPV:ssa takana ja armeija reservinupseerikouluineen kesän tärkeintä ohjelmaa. Nopea pelaaja, jolla armoton linko
rajaheitoissa.

21. Juho Paavolainen 6.2.-95, 188 cm / 78 kg. Vielä B-junioreiden kirjoissa, mutta pystyy täyttämään paikkansa keskikentän keskustassa kakkosenkin tasolla.

27. Arttu Seikkula 6.6.-93, 179 cm / 74 kg. Omaa juniorituotantoa ikäluokassa-93. Vahva, tunnollinen ja hyväpotkuinen pelaaja, joka pommitti Reiman maaliässäksi viime kesän
farmikaudellaan Reimassa.
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10. Mikko Venetpalo 25.6.-86, 180 cm / 75 kg. Joukkueen
toinen pelaaja, jolla ei ole KPV-taustaa ellei mukaan oteta reservijoukkue Kippareita kakkosdivisioonassa muutaman vuoden
takaa. Työteliäs, pelinlukutaitoinen ja hyväjuoksuinen Mikko
tuli Reimasta KPV:hin.

18. Mikko Laitala 29.9.-94, 169 cm / 69 kg. KPV:ssa kaikki
juniorivuotensa pelannut Mikko saattaa jo tällä kaudella iskeä edustuksen pelaavaan kokoonpanoon. Nopea ja ketterä
voimanpesä, joka on parhaimmillaan vastustajan rangaistusalueella.

23. Joni Vanhakangas 21.3.-91, 187 cm / 75 kg. Kaikki
juniori-ikäluokat KPV:ssa pelannut Joni on tunnollinen tekijä
kentän keskustassa. A-junioreiden kapteeni toissa vuodelta kotiutui tammikuussa reservin vänrikkinä ja siitä lähtien edustuksen matkaan.

28. Aleksi Paavolainen 24.4.-90, 182 cm / 75 kg. Akatemian SM-pronssia kaudella 2008. Allu viihtyy parhaiten keskikentän keskustassa tai puolustuksen eri rooleissa. Kuuluu jo
22-vuotiaana joukkueen kokeneeseen kaartiin.

15. Henri Myntti 23.3.-82, 198 cm / 86 kg. Pelaajavalmentaja. KPV:n vuoden poikajuniori vuosimallia 2000. On sen jälkeen kiertänyt pelikenttiä meillä ja maailmalla. Kotimaassa
liigaa Jarossa, Hämeenlinnassa ja Tampere Unitedissa, jossa
mestaruus ja liigan maalikuninkuus. Kakkosen tasolla ylivoimainen pääpelivoima, jota ei puhtain keinoin saa kuriin. 102
ottelua KPV:n edustuksessa.

26. Niko Kalliokoski 26.5.-82, 183 cm / 84 kg. KPV:n kasvatti ja vuoden poikajuniori vuosimallia 2001. Pelasi Myntin
ja Lyyskin kanssa KPV:ssa jo juniorivuotensa. Joukkueen ehdoton johtaja, kapteeni. The Rock. Asenteeltaan tiukasta pelityylistään tunnettu Niko omaa myös hyvän potkutekniikan, jolla
on pamauteltu lukuisa osumia niin kesän sarjoissa kuin talven
Futsal-liigassakin. 184 ottelua KPV:n edustuksessa.

34. Aaro Hedman 31.1.-93, 174 cm / 65 kg. GBK-kasvatti
siirtyi vihreään paitaan huhtikuussa. Hyvin peliä lukeva ja taitava Aaro osaa maalien teon. Kokemusta kakkosen tasolta GBK:
ssa 13 pelin ja kahden maalin verran.

9. Jesse Kalliokoski 17.10.-86, 179 cm / 70 kg. KPV:n 86ikäluokassa kasvanut taitava pelimies nousi alasarjakierroksen
ja TP-Kaarlen futsaljoukkueen kautta KPV:n edustukseen. Jo
viime kaudella KPV:n edustuksessa ykkösessä farmisopimuksella 6 ottelua.

Laajat valikoimat kevään uutuus polkupyöriä!
Kaikki Xtreme Shimano Nexus 3v -mallit
Esim!
Rocky 24”

199

MTX EVO 2 pun/hopea

00

Elegance 28”

takuu 12kk

takuu 12kk

Striker 26”

Legend 24” musta

takuu 12kk

MTX Classic pinkki

3-vaihteinen

Lisää vaihtoehtoja myymälässä. Tule tutustumaan!

www.HHnet.fi

• Moottori:
1-syl, 4-tahti, 2-venttiilinen, ilmajäähdytys, E98
• Iskutilavuus: 49 cc
• Teho: 2,5kW*
• Vääntö: 3,36NM*
• Max RPM (rajoitettu): 7100 rpm*
• Vaihteet: automaatti/variaattori
• Käynnistys: sähkö- sekä poljinkäynnistys
• Sytytysjärjestelmä: 12 V, CDI
• Jarrut (Etu/Taka): levy/ rumpu
• Renkaat (Etu/Taka): 3,5-10” korkeaprofiilirengas
• Polttoainesäiliö: 5 litra
• Kantavuus: 150 kg, rekisteröity kahdelle
• Istuinkorkeus: 750 mm
• Akseliväli: 1200 mm
• Mitat(mm): 1615*625*1030
• Paino: 77 kg
• Takuu 12kk/4000km

• Moottori:
1-syl, 4-tahti, 2-venttiilinen (E98), ilmajäähdytys
• Moottoritilavuus: 49cc
• Teho: 2,9 kW*
• Vääntö: 3,79 NM*
• Max RPM (rajoitettu): 7550 rpm*
• Vaihteet: automaatti/variaattori
• Käynnistys: sähkö- sekä poljinkäynnistys
• Sytytysjärjestelmä: 12 V, CDI
• Jarrut (Etu/Taka): levy/ rumpu
• Renkaat (Etu/Taka): 120/70-12”
• Kantavuus: 150 kg, rekisteröity kahdelle
• Polttoainesäiliö: 4 litra
• Istuinkorkeus: 80 mm
• Akseliväli: 1265 mm
• Mitat(mm): 1730*680*1080
• Paino: 87 kg
• Takuu 12kk/4000km

995

00

Tule ja koeaja kesän menopelit!
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Junioripäällikkö kiittää:

Valmennukseen kokemusta
Sisäharjoittelukausi alkaa olla
takanapäin ja edessä odottaa
uusi, hieno pelikausi haasteineen. Ilmassa on jo kovasti kevään tuntua ja joukkueemme
ovat varmaankin hillittömän innostuneita tulevan kesän jännittävistä haasteista. Ihan puhdas
sisäharjoittelukausi ei kulunut
talvikausi kuitenkaan ollut, kiitos Kokkolan kaupungin liikuntatoimen ja uuden lämmitetyn
tekonurmen. On aivan upeata
huomata miten paljon kaupunkimme arvostaa tekemäämme
nuorisotyötä ja vastaa omalta
osaltaan siihen huutoon joka
seuroilta ja toimijoilta on olosuhdekysymyksissä tullut.
Tässä yhteydessä on pakko mainita, että eiväthän toki kaikki
kokkolalaiset ole purematta nielaisseet lämmitetyn tekonurmen ilmestymistä katukuvaan
vaan tässäkin asiassa on syntynyt normaali (ja turha) vastakkainasettelu mm sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Mikä onkaan
parempaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kuin kuntalaisten liikuntaolosuhteisiin panostaminen?
Kysyy päivittäin sosiaali- ja terveyssektorilla työskentelevä ja
ennaltaehkäisevän työn merkityksen ymmärtävä ammattilainen. Kipparihallissa on ollut jo
useamman talven ajan mm senioreiden kävelytuokioita ja lisäksi
koulut käyttävät hallia päiväsaikaan runsain mitoin liikuntatunneilla.
Lisäksi on muistutettava, että
ei Kipparihallia tai tekonurmea
kukaan seura tai joukkue ilmaiseksi käytä. Käyttömaksut kattavat ison osan ylläpitokustannuksista. Seuraava olosuhdehaaste
onkin Kipparihallin alustan uusiminen lähimmän parin vuoden aikana. Vielä kerran iso kiitos
Kokkolan kaupungin liikuntatoimelle kaikin puolin myönteisestä
otteesta asioiden hoidossa ja suhtautumisessa nuorison liikuntaharrastuksiin!
Seuramme toimintalinja on
muotoutunut viime vuosina selkeästi ja panostukset ovat junioritoiminnan kehittämisessä
ja omien pelaajien kasvattamisessa. KPV:n juniorisektorin valmennusryhmissä on vahva seuran ex-pelaajien edustus. On
ihailtava sitä piirrettä seuramme
entisissä pelaajissa, että he palaavat seuratoimintaan junioritoimihenkilön roolissa ja tuovat

KPV:n junioritoimihenkilöt
2012
Valmennuspäällikkö:
Henri Myntti
Junioripäällikkö: Tapio Hakala
Tyttövastaava: Rolf Mannström
Taloudenhoitaja:
Petri Gustafsson
Joukkueiden toimihenkilöiden
yhteystiedot: www.jopox.fi/kpv
POJAT:
KPV Akatemia (4-div.):
Valmentaja: Rauno Lesonen
Joukkueenjohtaja:
Jouko Vierimaa

Anna-Kaisa Paananen ja
Anne Porkola
Vastuuvalmentaja:
Pertti Hertteli
Valmentaja: Jarkko Kallio
Valmentaja: Petri Övermark

F8 (04)
Joukkueenjohtaja: Sasu Iivonen
Valmentaja: Tarmo Läspä
Valmentaja: Tero Pinola
Valmentaja: Mari Keiski

TYTÖT:
B
Joukkueenjohtaja: Tapio Hakala
Vastuuvalmentaja: Timo Åstrand
Valmentaja: Antti Ylimäki
Valmentaja: Markku Tuikkanen

Lehtileikkeen, vuodelta 2005, kuvan pojat edustavat pientä osaa -95
ikäluokan 30 pojan ryhmästä. Kuvan pojista seitsemän jatkaa edelleen,
nyt jo B-nuorissa. Heistä Eevert Aartsen jr on maailman huippua paljasjalkavesihiihdossa ja Topi Malkamäki pelaa jääkiekkoa Rauman Lukossa. Mukana ovat myös kuvan Tapio Hakala joukkueenjohtajana ja
Timo Åstrand valmentajana.
näin vahvaa osaamistaan junioritoimintaamme.
On ollut hienoa seurata sitä intohimoa jolla esimerkiksi Lehtosen Marko (P02 ja taitokoulu)
ja Haapasalon Petri (P01, kykykoulu ja Fortum Tutor) suhtautuvat tekemiseensä. Intohimo
tarttuu, kantaa ja kehittää toimintoja vääjäämättä. On myös
muistutettava, että Henri Myntin
paluu edustusjoukkueemme pelaajavalmentajaksi ja seuramme
valmennuspäälliköksi oli osoitus siitä, että seurahenki elää
vahvana tämän päivän KPV:ssa.
Suurkiitos kaikille junioritoimijoillemme talven panostuksista
ja vapaa-ajan antamisesta seurallemme. Ilman intohimoanne jalkapalloa ja KPV:tä kohtaan olisi
melkoinen tyhjiö. Jaksamista ja
voimia kaikille haastavaan ja pitkään pelikauteen.
Mennään kesällä kaikki katsomaan joukkueidemme pelejä ja

kannustetaan vihreitä. Tunnustetaan omaa väriä rohkeasti ja annetaan rehti tunnustus myös koville kilpakumppaneillemme eri
sarjoissa. Miehet pelaavat Kakkosessa, B-tytöt ja B-pojat valtakunnallisissa 1-divisioonissa.
Eikä unohdeta naisten liigassa
taistelevaa yhteistyöseuraamme,
KF10:ä. Toivottavasti niin poikakuin tyttöjuniorimme löytävät
tiensä kesäkauden katsomoihin
ottamaan mallia isompien tekemisestä ja nauttimaan pelifiiliksestä. Muut juniorijoukkueemme
pelaavat alue- ja piirisarjoja sekä
kiertävät turnauksissa ympäri
Suomen ja pohjoismaissakin taidetaan kesän korvalla piipahtaa.
Seuratkaa joukkueiden tapahtumia ja löytäkää tienne katsomoihin: www.jopox.fi/kpv.
Tsemppiä ja vihreää sydäntä tulevaan kauteen kaikille tasapuolisesti!
Tapsa Hakala

C15 (97)
Joukkueenjohtaja:
Kai Äyhynmäki
Vastuuvalmentaja: Kai Sorvisto
Valmentaja: Matti Tornikoski
Valmentaja: Kai Renlund
C14 (98)
Joukkueenjohtaja: Harri Mäki
Vastuuvalmentaja: Hannu
Laakso
Valmentaja: Mika Jokelainen
D13 (99)
Joukkueenjohtaja:
Juha Nurmela
Joukkueenjohtaja:
Petri Gustafsson
Vastuuvalmentaja:
Seppo Peuraharju
Valmentaja: Teemu Kerola
Valmentaja: Antti Porko
Valmentaja: Timo Kankaanpää
D12 (00)
Joukkueenjohtaja:
Tapio Järvinen
Vastuuvalmentaja: Ari Lakanen
Vastuuvalmentaja:
Jyrki Kleimola
E11 (01)
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura
Vastuuvalmentaja:
Petri Haapasalo
Valmentaja: Jani Uski
Valmentaja: Ilkka Rintala
E10 (02)
Joukkueenjohtaja: Sami Svärd
Vastuuvalmentaja:
Marko Lehtonen
Valmentaja: Marko Mäkinen
Valmentaja: Tom Apunen
Valmentaja: Nikula Petri
Valmentaja: Ilkka Rintala
Valmentaja: Jani Pajukangas
F9 (03)
Joukkueenjohtaja:

Valmentajakoulutus: Marko Lehtonen veti seuralle valmentajakoulutuksen.

B (94-96) & C15 (97)
Joukkueenjohtaja:
Sini Laakso (B)
Joukkueenjohtaja:
Marita Hakala (97)
Vastuuvalmentaja:
Rolf Mannström
Valmentaja: Jukka Känsäkängas
Valmentaja: Mikael Dahl
Valmentaja: Pertti Salonen
C14 (98)
Joukkueenjohtaja:
Marjut Nyman
Joukkueenjohtaja:
Tuula Rannisto
Vastuuvalmentaja: Petri Rintala
Valmentaja: Emiliano Guajardo
D13 (99)
Joukkueenjohtaja:
Mirkka Peltokangas
Joukkueenjohtaja:
Satu Puusaari
Vastuuvalmentaja: Timo Nurmi
D12-E11 (00-01)
Joukkueenjohtaja:
Kirsi Leskinen
Joukkueenjohtaja: Tiina Perkiö
Vastuuvalmentajat:
Jukka Lehojärvi
Marko Palosaari
Patrik Tuukkanen
F9 (02)
Joukkueenjohtaja:
Marjo Pollarikoski
Joukkueenjohtaja:
Mia Hautamäki
Vastuuvalmentaja:
Mika Lindholm
Vastuuvalmentaja: Jyrki Mild
Valmentaja: Camilla Mild
Valmentaja: Ossi Rentola
F8 (03-05)
Joukkueenjohtaja:
Taija Hollström
Joukkueenjohtaja:
Sirpa-Helena Karjalainen
Vastuuvalmentaja:
Petri Martikainen
Valmentaja:
Jenni Känsälä
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5. FUTISGOLF TO 24.5.2012
KOKKOLAN GOLFKENT€LL€
Tule viettŠmŠŠn rentouttava pŠivŠ golffin merkeissŠ. Samalla tuet perinteikŠstŠ,
arvokasta kasvatustyštŠ tekevŠŠ jalkapalloseuraa. Tule itse tai tuo
mukanasi asiakkaasi tai ystŠvŠsi.
Kilpailu jŠrjestetŠŠn Kokkolassa torstaina
24.5. klo 11:30 alkaen ja kilpailumuotona
on joukkuekisa - pariscramble.
PŠivŠ aloitetaan klo 11:30 tulokahveilla ja kilpailun
sŠŠntšjen esittelyllŠ. EnsimmŠinen kahden
joukkueen ryhmŠ lŠhtee liikkeelle ykkšstiiltŠ klo
12:00. Kun mittelšt viherišillŠ on saatu pŠŠtškseen
rentoudutaan hetki saunan lšylyissŠ ennen tulosten julkistusta
ja palkintojen jakoa.
Osallistumismaksu on 150 €/hlš (yritys/yhteisš neljŠ henkilšŠ yhteensŠ 500€) ja se
sisŠltŠŠ:
¥ pelioikeuden,
¥ kahvit ennen peliŠ
¥ vŠlipalan pelitauolla
¥ saunan sekŠ pientŠ purtavaa pelin jŠlkeen

Tervetuloa viettŠmŠŠn urheilullista pŠivŠŠ kanssamme!
KPV:n Juniorit ry. (KPV)
Risto Pouttu

Ilmoittautumiset viimeistŠŠn ma 21.5.

Antti Porko
Yrittäjä, LKV, AFF
040 351 0777
antti.porko@kiinteistomaailma.fi

Erkki Koittola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0400 269 990
erkki.koittola@kiinteistomaailma.fi

Jonna Niemi
Myyntineuvottelija
050 564 8466
jonna.niemi@kiinteistomaailma.fi

Risto Pouttu Puh. 050 553 8128
SŠhkšposti: risto.pouttu@kotinet.com

Jenni Strang
Myyntineuvottelija
050 564 9877
jenni.strang@kiinteistomaailma.fi

Venetrailerit meiltä!
KPV 80 vuotta
Seuran 80-vuotisesta toiminnasta kertovaa historiikkia on vielä
rajoitettu erä myynnissä Mäntysaaren Kirjakaupassa ja HalpaHallissa.
224-sivuinen teos pitää sisällään tuhdin annoksen seuran ja
koko Kokkolan kunniakasta jalkapallohistoriaa sanan, numeroiden ja kuvien kautta.
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Vahvalla tavoitteella kesää kohti
B-juniorit muodostavat tällä
hetkellä tavallaan KPV:n junioritoiminnan keulakuvan. Tämä
on ylin ikäluokista ellei Akatemiaa oteta huomioon. Lisäksi
joukkue aloittaa kauden ykkösessä, perustellusti kovin haastein ja odotuksin. Joukkueen
vahvuutta lisää myöskin sen
vanhva ja kokenut taustaorganisaatio. Vastuuvalmentajana
on Timo Åstrand, toisena valmentajana Antti Ylimäki, maalivahtivalmentajana Markku
Tuikkanen, joukkueenjohtajana Tapio Hakala ja huoltajana
Timo Polso. Mitäpä tuohon
enempää tarvitsemaankaan.
– Toisaalta, ryhmä on myös
suuri, 25 pelaajaa. Aivan tästä
ei silti kahta joukkuetta sarjaan kannata laittaa. Pyrimme
vaikeudet sivuuttamaan jakamalla peliaikaa mahdollisimman hyvin kaikille, jotka jaksavat säilyttää nykyisen vahvan
asenteensa tähän yhteiseloon,
sanoo Timo, jolla on menossa
jo 12. vuosi ja pääasiassa saman
ryhmän kanssa.
– Aloitimme harjoittelun marraskuussa ja harjoituskertoja on
saattanut tulla kalenteriin jopa
25 kuukaudessa, mikä merkitsee 4-6 kokoontumista viikossa.
Määrä tuntuu ehkä ensi kuulemalta liiankin paljolta 15-17
vuoden iässä oleville nuorukaisille, mutta on tiedostettava
minkä ikäisten nuorten kanssa
todella ollaan liikkeellä ja mihin heidän tavoitteensa on asetettava. Parin kolmen vuoden
kuluttua tästä pitäisi löytyä monen pelaajan runko edustusjoukkueeseen.
– Talven mittaan olemme pelanneet suhteellisen paljon.
Suuren ryhmän kanssa se onkin ollut tarpeen ja toisaalta
joukossa on poikia, jotka haluavat harrastaa joskus muutakin lähinnä liikuntaa tai olla
enemmän perheen harrastuksissa, ja jäävät silloin pois pelireissulta.
– Saimme talvella vieraaksi
jopa joukkueen Luulajasta ja
kaksiosaisen pelin hoidimme
kunniakkaasti samoin kuin
voitokkaasti Vierumäen turna-

B-pojat perhekuvassa. Ylärivi vasemmalta: valm. Antti Ylimäki. vast.valm Timo Åstrand, Niko Niemonen, Jere Kentala, Ahmed Al-Jubouri, Joni Appelgren Harri Heiermann, Oskar Ylimäki, Juho Paavolainen ”C”, Riki Kuusela, Tuomas Hakala, Sami Mäkinen, Emmanuel Angilo, joukk.joht Tapio
Hakala, mv-valm. Markku Tuikkanen, huolt. Timo Polso. Alarivi vasemmalta: Pietu Liedes, Ville Erkkilä, Teemu Polso, Niko Ahonen Ville-Veikko Haaraniemi, Oskari Peltola, Joona-Jukka Tuikkanen, Joona Savolainen, Juho Korkiakangas, Tom Åstrand, Lasse Känsälä. Kuvasta puuttuvat: Joel Tuikka
ja Jesse de Jong.
uksen, jossa vastustajat olivat
Ykkössarjan tasoa. Loppuottelussa esimerkiksi kaatui JJK-2 40. Olemme kohdanneet myös
SM-karsintasarjassa pelanneet
piirimme joukkueet ja sen mittapuun mukaan olemme hyvin
kyytissä mukana.
– Meillä on jalkeilla kohtuullisen taitava joukkue, joka jaksaa pelata täyden peliajan.
Menestystähtäintä on turha
salata. Lähdemme tavoittelemaan oman lohkomme kärkeä ja se tulee perustumaan
vahvaan joukkueena pelaamiseen sekä tiukkaan puolustuspeliin. Joukkue koostuu myös
hyvin tasaveroisista pelaajista,
ilman suuria ja erottuvia tähtiä,
vaikkakin muutama on jo päässyt testaamaan taitojaan KPV:n
nuoressa edustusjoukkueessakin. On mielenkiintoista nähdä
kuinka nämä vierailut edarissa
tulevat näkymään oman joukkueemme pelisuorituksissa ja
jaksavatko pojat kuinka paljon

palvella ”kahta herraa”. Kevättalven mittaan useimmin Henkan ja Jukan kutsut ovat kohdistuneet edustusjoukkueen
sopimuspelaajien rinkiin liitettyihin Paavolaisen Juhoon
ja Kuuselan Rikiin. He harjoittelevat miesten mukana, mutta
pelaavat myös meillä.
Näillä harjoitusmäärillä ja
ajankäytöllä tulee väistämättä
mieleen myös mitalin toinen
puoli eli kustannukset. Timo
kertoo pelaajien kuukausimaksun olevan joukkueelle 50 eurossa ja se kattaa sitten ohjatun
toiminnan, harjoitteluolosuhteet, peliasun ja verkkarit. Matkakustannuksiin, joka kattaa
myös ruokailut pitemmillä pelimatkoilla, pojat osallistuvat.
Se tiedetään, että Kehä-III sisäpuolella ja muissakin joukkuelajeissa puhutaan aivan toisenlaisista summista.
Oman joukkueensa lisäksi
pitkäaikaisena seuran juniorityössä mukana olleena Timo

on tarkkaillut seuran muidenkin joukkueiden toimintaa ja
sanoo KPV:n olevan nyt juniorien osalta onnellisessa tilanteessa.
Kaikissa joukkueissa on mukana vahvan pelaajakokemuksenkin omaavaa ja kurssitettua
voimaa. Menestystä on lupa
odottaa, mutta vielä tarvitaan
hieman kärsivällisyyttä.
Tältä perustalta KPV:n Bnuoret lähtevät Ykkösen pohjoislohkoon, jossa 11 vastustajaa tullenevat Tornio - Siilinjärvi
– Jyväskylä – Seinäjoki – Närpiö linjan sisäpuolelta. Tuleva
sarja lienee kaksinkertainen ja
sen kolme parasta pääsee talven karsintasarjaan. Se oli yllätys varmaan kaikille muille
kuin etelän seuroille, että juniorien sarjasysteemiä muutettiin
taas kerran. Nyt mestaruussarjassa pelaa vain kahdeksan seuraa ja tästä voi kyllä aistia sen,
että pitemmän päälle halutaan
ylimmän sarjatason joukkuei-

den koostuvan etelän lyhyillä
välimatkoilla pelaavista. Onneksi sentään OLS pääsee ensi
kaudella sotkemaan tuota tavoitetta.

Pelaajat
KPV:n B-nuorten valmennukseen kaudella 2012 kuuluvat:
Maalivahdit: Oskari Peltola ja
Joona-Jukka Tuikkanen,
Puolustuspelaajat: Niko Niemonen, Riki Kuusela, Teemu Polso,
Ville Erkkilä, Sami-Petteri Mäkinen, Pietu Liedes, Joel Tuikka,
Ahmed Al-Jubouri, Niko Ahonen,
Keskikenttäpelaajat: Emmanuel
Angilo, Oskar Ylimäki, Juho
Korkiakangas, Lasse Känsälä,
Juho Paavolainen, Joni Appelgren, Jere Kentala, Joona Savolainen, Ville-Veikko Haaraniemi, Harri Heiermann,
Hyökkääjät: Iiro Penttilä, Tuomas Hakala, Tom Åstrand ja
Jesse de Jong.

Sami-Petteri ja Lasse alkutaipaleella
Kyllä lahjakkuudet saatetaan
noteerata vielä Kehä-III ulkopuolellakin, jos hyviä ovat. Monen usko on tosin jo vuosien
varrella horjunut, mutta talvella sitä palauttivat Sami-Petteri Mäkinen ja Lasse Känsälä.
He saivat näet kutsun 15-vuotisten poikien maajoukkueeseen Slovakiaa vastaan.
Sami-Petterillä (3.3.1997)
onkin vahva jalkapallotausta,
kun hänen Aulis-vaarinsa muistamme ´60-luvun edustusjoukkueen nopeakinttuisena hyökkääjäpelaajana. Sami kertoi
tuleensa jo kolmivuotiaana
KPV:n jalkapallokouluun, ettei
vain vaari ollut tuomassa, ja
pari vuotta myöhemmin kiinteämmin joukkkueisiin. Tällä
hetkellä menossa on opinnoissa
kahdeksas luokka ja vielä vuosi
ennenkuin edessä ehkä on Länsipuiston liikuntapainotteinen
lukio.

Sami-Petteri sanoo olevansa
mukana rakkaudesta jalkapalloon ja aikaisemmin vapaa-ajan
ohjelmassa hänellä olivat myös
sähly ja uinti. Jalkapalloon keskittyminen vie nyt ajan tarkkaan, sillä Sami-Petteri sanoo
jatkavansa päivittäistä harjoittelua paljon omalla ajalla kavereitten kanssa. Kentällä hän
viihtyy kookkaana pelaajana
joukkueesaan topparin tontilla. Seuran järjestämään ohjattuun toimintaan hän on tyytyväinen. Tavoitteena on päästä
pukemaan seuran pelipaidan
mahdollisimman usein ja vielä
monina vuosina edessäpäin.
Lasse (21.8.-77) on Sami-Petteriä kevytrakenteisempi pelaajan alku, ja niinpä hän määrittelee parhaimmiksi avuikseen
nopeuden ja taidon. Tuota taitoa hän pyrkii kehittämään
myös omalla ajalla kavereitten kanssa ja niiden joukossa

Lasse ja Sami-Petteri ovat päässeet haistelemaan maajoukkuetunnelmaa.
on myös Sami-Petteri. Lasse sanoo pelanneensa kuusivuotiaasta saakka jalkapalloa. Joukkueessa hän parhaiten viihtyy
laitalinkkinä.
Myös hän on Länsipuistossa

kahdeksannella luokalla, mutta
tunnustaa rohkeasti odottavansa harjoituksista enemmän
pelinomaisia eikä niin paljon
fyysisyyttä kuin mitä nyt on.
Harjoitusmääriä on 4-6 viikossa

pelien kanssa. Niiden määrään
ja laatuun hän on tyytyväinen.
Jos lisää kaipaa ja aikaa jää, niin
yksinkin sitä voi harrastaa, tuumasi Lasse ja uskoo lajin olevan
pitkään vahvana hänen ajankäytössä ja sen myötä isommatkin tavoitteet jalkapallon
parissa saattavat löytyä.
Pahaksi onneksi molemmille
pojille sattuivat loukkaantumiset Slovakia-maaotteluiden
yhteydessä ja Sami-Petteriltä
jopa jäi maaottelutili avaamatta. Lasse sen sijaan sai peliaikaa molemmissa maaotteluissa. Maajoukkuevalmentaja
oli lohduttanut poikia, etteivät loukkaantumiset yleensä
ole esteenä uusille kutsuille.
Ehkä seuraavana he ovat testaamassa Ruotsin jalkapallotoivoja. Joka tapauksessa toivotaan heidän olevan hyvänä
esimerkkinä muillekin joukkuekavereille lajin avaamista mahdollisuuksista.
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Jalkapallopohdintoja futislehden palstoilta
Kaisa Sariola,
JTO:n kehittämisasiantuntija:
– Puheenjohtajan rooli seurassa
on merkittävä. Hän joko mahdollistaa seuran kehittämisen
oikeaan suuntaan tai hänellä
on myös mahdollista asettaa
tielle esteitä.
Juha Vainio,
yritys- ja yhteisövalmentaja:
– Jos seura on hyvin johdettu,
niin esimerkiksi jokainen joukkue ymmärtää että joukkuekuvissa ollaan pukeuduttu yhtenäisesti koko seuran väreihin,
mutta harvoin osataan ajatella
seuraa joukkueena.
Matti Räisänen,
Uudenmaan piirin pj:
– Jos harrastajan fokuksena on
pelata jalkapalloa, niin on aivan sama mitä mediassa lajista ja Palloliitosta kirjoitetaan. Toisaalta voin kuvitella,
että esimerkiksi A-maajoukkueen faneilla se kolahtaa kovaa
ja syvälle, kun hävitään Moldovalle.
Harri Kampman,
valmentaja:
– Kun Euroopassa tämän ikäiset
(B) jätkät pelaavat ja treenaavat täysillä, niin me alamme
etsiä suksia. Harjoituksiin olisi
löydettävä intohimoa, määrää
ja laatua. Ajatuksena on saada
mahdollisimman paljon sellaisia pelaajia ja valmentajia
mukaan, joilla on intohimoa.

Valmentajien on pystyttävä
pitämään tasokkaita treenejä,
jolloin laadukkaiden toistojen
määrät lisääntyvät.
Jari Litmanen,
jalkapalloilija:
– Gunnarin (Yliharju) opit
maajoukkuepelaajille sisältävät ne tärkeimmät teesit, joita
hän ei ole koskaan unohtanut
tai niistä tinkinyt. Ole rehellinen, harjoittele ja ole nöyrä.
Heikki Haara,
pelaajayhdistyksen vpj:
– Tekonurmi on aika rajua jaloille ja palautuminen on hitaampaa. En ole tekonurmea
vastaan, mutta olosuhteiden
vaihtelukin kuuluu futikseen.
Lisäksi kansainväliset pelit pelataan Euroopassa ruoholla, joten
jo senkin vuoksi esimerkiksi liigapelit ja maaottelut olisi hyvä
pelata luonnollisella alustalla.
Simo Valakari,
valmentaja:
– Nyt harjoitellaan jopa viisikuusi kertaa viikossa, ja on
selvää, että mikään ei korvaa
omalla ajalla harjoittelua tai
pihapelejä. Toisaalta harjoittelu on tullut paljon suunnitelmallisemmaksi pienestä pitäen. Meillä valmentajilla on
nyt paljon isompi vastuu, että
pystymme tarjoamaan pojille
samanlaisia elämyksiä, joita
saatiin pihapeleissä. Meidän on
pyrittävä siihen, että vanhoina

miehinä nämä tenavat muistelevat, kuinka hauskaa oli Käpylän hallissa!
Jyrki Ahola,
VJS:n E-junnujen valmentaja:
– Ei meidän tarvitse keksiä lajia uudestaan, mutta perustat
on laitettava kuntoon. On kaivettava Corverin kirjat sekä videot esiin ja tehtävä hartiavoimin töitä.
Juha Pekkanen,
VJS:n junioripäällikkö:
– Tämä on iso kokonaisuus.
Meidän pitäisi pystyä viemään
lajia myös koteihin, ei pelkästään omille junnuillemme. Lasten vanhemmat olisi saatava
käännettyä lahkoon.
Risto Salmi,
futsal-pioneeri:
– Futsalista on hyötyä myös futiksen pelaamisessa, ei siitä ole
kahta sanaa. Futsalissa pelataan
pienessä tilassa ja täytyy tehdä
nopeita päätöksiä. Kyllä futsalista olisi varmasti hyötyä junioreillekin talviharjoittelumuodoksi. Hyviä esimerkkejä on
maailmalla, aika moni huippu
on pelannut pienenä futsalia tai
vähän vastaavaa katufudista.
Marko Viitanen,
SPL:n nuorisopäällikkö:
– Liikunnanohjaajat tai vastaaviin tehtäviin koulutetut henkilöt sopivat lasten iltapäiväkerhojen vetäjiksi erinomaisesti.

Seuran omat pelaajat, valmentajat tai junioripäälliköt ovat
myös hyviä vaihtoehtoja, ja
esimerkiksi seniorikansalaiset
ovat mielenkiintoinen mahdollisuus.
Satu Kaski,
urheilupsykologi:
– Päätoimisuus on seuroissa
suhteellisen uusi asia. Se taas
tarkoittaa, että tehtäväkuvat
ovat usein epäselviä. Toimenkuva, tavoitteet ja vaatimukset
eivät kohtaa, vaan sälää on liikaa. Ihmisiä on otettu töihin,
mutta seurajohdolta ei välttämättä ole tullut selkeitä ohjeita mitkä vastuualueet kuuluvat työhön.
Kaija Salopuro,
naisfutiksen suurnainen:
– Kari Salonen, joka oli pomona HJK:n toimistossa, sanoi, että seuran nimeä saatte
käyttää, mutta penniäkään ei
naisten futikselle tipu. niinpä
keräsimme itse rahaa erilaisilla tempauksilla ja muilla keinoilla.
Taneli Haara, kehityspäällikkö,
SPL/Uusimaa:
– On absurdia, jopa vaarallista,
vertailla uskontoa ja jalkapalloa
toisiinsa. Yhtäläisyys piilee kuitenkin siinä, että kohtaamme
saman ongelman kun ihmiset
ottavat yhden lauseen tuolta
ja toisen täältä. Tärkein viesti
saattaa jäädä piiloon.

Tero Pääläinen,
HyPS:n vpj:
– Meillä on esimerkiksi paljon kavereita, jotka harrastavat myös laskettelua. He menevät rinteeseen siksi, että sen
on hauskaa. Eivät he kuvittele
tulevansa uusiksi palandereiksi.
Sama ajattelumalli olisi saatava
iskostettua jalkapalloon.
Tonja Paavola,
erotuomari:
– Useimmiten suurimmat haasteet liittyvät pelin ulkopuolisiin asioihin. Jos on vaikka Siperian keikka, haasteita ovat
esimerkiksi aikaero, kulttuurierot, varovaisuus ruuan suhteen ja kommunikointi ihmisten kanssa. Jos tällaiset asiat
hoitaa kunnialla, yleensä pelikin sujuu sitten hyvin.
Ari Nyberg,
erotuomariasiantuntija:
– Erotuomaritoiminta on osa
jalkapalloa ja jalkapallo on
myös osa erotuomaritoimintaa. Nämä molemmat asiat on
unohdettu. Erotuomaritoimintaa on johdettu eriytyneesti ja
osittain jopa vain ajettu omaa
etua. Tätä kautta on jouduttu
sivuraiteelle. Taloudelliset elementit ovat tulleet monelle liikaa esille.
***
Oheiset lainaukset on kerätty
90-min lehden palstoilta.

Kun hinta
ratkaisee

AVOINNA
MA-PE 8-21
LA 8-18
SU 12-18
Tehtaankatu 43, KOKKOLA

p. 0290 801 660

www.minimani.fi
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Taitoa ja turnauksia nuorten ohjelmassa
KPV:n junioritoiminta asettaa kauden sarjoihin joukkueita 17 eri ikäluokkaan. Sen
lisäksi muutamissa ikäryhmissä on pelaajia niin paljon, että varsinkin turnuksiin saatetaan osallistua 2-3
joukkueella samassa ikäryhmässä. Pallo-Veikko pyysi
kauden kynnyksellä joukkueilta lyhyttä viestiä siitä,
mihin talven ja kevään harjoittelussa on pistetty pääpaino ja mitä kauden peliohjelma tulee pitämään
sisällään. Syksyn Pallo-Veikossa on joukkueilla sitten
tilaisuus kertoa mihin on
työllä ylletty.

Tytöt F8 (03-05)
Jenni Känsälä (v), Petri Martikainen (v), Taija Hollström (jj),
Sirpa-Helena Karjalainen (jj).
Ryhmä koostuu vajaasta kolmestakymmenestä 6-9 –vuotiaasta tytöstä. Joukkue perustettiin syksyllä 2011 ja tämän
kauden päätavoitteemme onkin saada toiminta pyörimään
ja joukkueeseen lisää erityisesti vuonna 2003 syntyneitä
tyttöjä. Pelikokemusta hankimme osallistumalla F9-piirisarjaan, Oulun Toukoturnaukseen ja Kokkola Cupiin.

Tytöt F9 (02)
Tyttöjen harjoituskausi aloitettiin jo marraskuussa, koska
tytöillä oli intoa jatkaa uutta
kautta melkein saman tien
vanhan kauden jälkeen. Valmennusta tehostamaan saatiin
Marko Sorvisto. Vanhoina jatkaa Mika Lindholm, Ossi Rentola ja allekirjoittanut tarpeen
vaatiessa.
Pelaajarinki on noin 20 innokasta tyttöä, joiden kehityksen
huomaa lisääntyneestä harjoitusmäärästä. Valmentajat ovat
myös antaneet tytöille kotitehtäviä, joista toivotaan apua pallon käsittelytaidoille. Harjoittelu jatkuu samaan malliin,
mutta pyritään saaman viikkorytmiin esim. yksi peli. Turnauksia käydään pitkin kesää.
Olemme ilmoittautuneet piirisarjassa 01 ja 02 tyttöjen sarjoihin.

D12 tyttöjoukkue. Ylärivissä vasemmalta: Juulia Kalliokangas, Mette Perkiö, Ella Siironen, Jenna Aro, Venla Huusko, Neea Kurri, Jemina Kangas, Katariina Paananen, Julia Tuukkanen. Keskirivi vasemmalta: Peppi Mahanen, AMalia Porko, Leena-Kaisa Petäjä, Oona-Fiina Tuukkanen, Roosa Laine,
Jonna Korkiakangas, Janina Wegelius, Kiia Palosaari, Charlotta Nygård, Ilona Saarinen, Tiia Leskinen. Alarivi vasemmalta: Senja Rintala, Alexandra
Skog, Olivia Wikström, Iisa Peltola, Emmi Lehojärvi, Sofie Sällinen, Josefiina Sinikallio, Lotta Mannström, Ella Lilja, Riikka Kalliokangas Julia Salo.
Edessä Johanna Pesola. Kuvasta puuttuu Laura Vähätiitto.
Lisäksi on muita yhdenpäivän
turnauksia ja Kesäkuun lopulla
suuntaamme Ruotsin Piteåhon
mittaamaan kansainvälistä tasoa. Osallistumme myös kahdella joukkueella Kokkola Cupiin ja Syys-Semiin Seinäjoella
syyskuun alussa. Kaikki uudet
pelaajat tervetuloa joukkueeseen! Terveisin. KPV-02 tyttöjen JoJo Mild Jyrki

Tytöt D12 (00-01)
Perkiö Tiina (jojo), Kirsi Leskinen (jojo), Marko Palosaari (v),
Patrik Tuukkanen (v), Jukka Lehojärvi (v), Joni Nygård (v) ja
Henna Korkiakangas (v). -0001 tytöt: Joukkue koostuu 01 ja -00 syntyneistä tytöistä
joita ryhmässä on 33. Joukkueen kesän tavoitteena on edelleen henkilökohtaisten taitojen
ja joukkuepelin kehittäminen.
Viime kaudella tuli paljon menestystä turnauksissa ja aina
tehdään parhaamme, mutta
jatkossa pitkän tähtäimen tavoite on tulevaisuudessa FUN
turnaus vuosina 2015 ja 2016.

Ystävät: 02-tyttöjen Iida Laine ja Alina Matilainen Kokkola Cupissa.

Tytöt D13 (99)
Timo Nurmi (vv), Pasi Torppa
(v), Satu Puusaari (jj), Mika Kettunen (h).
T99-joukkueessa pelaa 14 innokasta ja sydämensä totaalisesti futikselle menettänyttä
tyttöä. Pienessä mutta pippurisessa joukkueessa on kolme
vuonna 2000 ja 11 vuonna -99syntynyttä pelaajaa, ja edustettuna joukkueessa on niin Kokkolan kantakaupunki kuin
Lohtaja, Marinkainen, Sokoja
ja myös naapurikunta Kruunupyy. Tavoitteena kuluvalle
kaudelle on Kokkola Cupissa aiemmin saavutettujen pronssija hopemitalin kirkastaminen
kultamitaliksi sekä 1. sijan saavuttaminen Keski-Pohjanmaan
piirisarjassa.

Tytöt C14 (98)
C14-joukkue muodostuu n.
kahdestakymmenestä(20) tytöstä. Kauden päätavoitteeksi
on asetettu turnausvoitto Kokkolan ulkopuolella. Talvikauden aikana harjoiteltu pääosin

3 kertaa viikossa, joista 2 palloharjoitusta ja yksi fysiikkaharjoitus. Talvikauden harjoitusten
tavoitteena on kehittää perustaitoja, pelikäsitystä ja nostaa
fyysistä kuntoa. Joukkueen tytöistä 8-12 tyttöä harjoittelee ja
pelaa otteluita myös C15 FUNjoukkueen mukana sekä C14piirijoukkueen mukana. Talvikaudella on pelattu myös
futsal-piirisarjaa T15, josta menestyksenä kultamitalit. Kuluvalla kaudella joukkue osallistuu piirisarjaan ja turnauksiin
mm. Oulussa ja Piteåssa. Joukkue on yhteishengeltään hyvä
ja vahva, suurin osa joukkueen
tytöistä ovat harjoitelleet ja pelanneet yhdessä jo 5-6 vuotta.
Joukkueen päätavoitteen toteutuminen tällä kaudella vaatii kaikilta joukkueen jäseniltä
sitoutumista ja määrätietoista
harjoittelua.
Valmennus ja joukkueenjohto
Petri Rintala (päävalmentaja),
Juha Myllymäki (valmentaja),
Emiliano Quajardo (valmentaja), Mika Heikkilä (mvv),
Tuula Rannisto (jj) ja Marjut
Nyman(jj).

Tytöt C15/fun-joukkue (97)
Ryhmä muodostuu n. kahdestakymmenestä(20) -97, -98 ja
-99-tytöstä. Minimitavoite on
jo saavutettu, kun oman piirin karsinnasta selviydyttiin
jatkoon. Päätavoite on siten
asetettu Turkuun ja siellä pelattavaan fun-lopputurnaukseen. Sen toteutuminen vaatii kaikilta joukkueen jäseniltä
sitoutumista, minkä voi osoittaa osallistumalla ahkerasti niin
oman joukkueen kuin yhteisjoukkueenkin
harjoituksiin
henkilökohtaista harjoittelua
unohtamatta.

Tytöt B (96)
Rolf Mannström(v), Kimmo
Koskela(v), Sini Laakso(jj),
Pia Mannström(h) ja Pasi
Torppa(mvv), B-tytöt: joukkueen tavoite on säilyttää I-divisioonan paikkansa pelaamalla. Tavoitetta voidaan täsmentää, kun
sarjan ensimmäinen puolisko
tulee pelatuksi kesäkuun toisella
viikolla. Sarja on tytöille uusi ja
varmasti riittävän haastava.

Istuen keskitytään paremmin kuuntelemaan valmentajien Petri Martikaisen ja Jenni Känsälän ohjeita.
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Junioreiden katseet kohti kesää
Pojat F8 (04)
Uusi joukkue hioo yhteispeliä ja mittaa tasoaan ensi kesänä 2 joukkueella piirisarjassa
sekä muutamassa turnauksessa.
Iloisessa ja innokkaassa joukkueessa on mukana 30 poikaa
ja innostava valmentajatiimi,
jotka kaikki odottavat kesän
pelejä vesikielellä. Uusi joukkue vielä hakee joukkuepeliään
mutta on varmasti kesän edessä
valmis haastamaan minkä joukkueen tahansa. Odotettavissa
iloisia onnistumisia ja pieniä
pettymyksiä. Päätavoitteena
on kehittyä yksilöinä ja joukkueena sekä viettää hauska jalkapallokesä!

Pojat F9 (03)
Joukkueseemme on vaihtunut
joukkueenjohtajat.Paananen
Anna-Kaisa ja Anne Porkola
toimivat joukkueenjohtajina
jatkossa. Poikia pelaa tällä alkavalla kaudella 31. Suunnitelmiin kuuluu piirisarjan pelit,
Ylivieska cup, Jussi cup, Kokkola cup sekä Seinäjoella Tigers turnaus.

Pojat F10 (02)
Takana on reilun viiden kuukauden kova harjoitusjakso,
jonka aikana on pidetty 90 harjoitusta (n. 140 tuntia). Harjoitusjakson aikana pääpaino on
ollut pelitaidon, peliälyn ja pelirohkeuden kehittämisessä ja
näissä seikoissa ovat pojat kehittyneet edelleen suurin askelin.
Talven aikana joukkue on
osallistunut kovataoiseen talvisarjaan sekä muutamiin turnauksiin, joista päällimmäisenä on jäänyt mieleen KPV:n
oma Keskipohjanmaa-turnaus.
Toukokuussa osallistumme kolmeen turnaukseen: Ylivieska
cupin, Liigaseura cuppiin sekä
Seinäjoella pidettävään Luiz
Antonio cuppiin. Näiden lisäksi
ohjelmassa ovat luonnollisesti
piirisarja, mihin osallistumme
kolmella joukkueella, Aura cup,

Liukkari: Liukutaklaus vaatii hyvää ajoitusta. Kuvassa Atte Peuraharju.
Kokkola cup, Ilves cup sekä pari
myöhemmin päätettävää turnausta kesällä ja syksyllä.
Tilanteemme on tällä hetkellä erinomainen, sillä pojat
ovat jaksaneet ja sitoutuneet
harjoittelemaan. Tämän johdosta pelaaminen on kehittynyt ja se on huomattu myös
muissa joukkueissa. Olemmekin saaneet kutsuja erittäin kovatasoisiin kutsuturnauksiin,
joihin osallistuu Suomen parhaita joukkueita. Nämä ovat
erinomaisia paikkoja mitata
joukkueen todellinen osaaminen ja kovat pelithän kehittävät parhaiten.
Kiitoksia pelaajille ja vanhemmille alkukaudesta! Tästä
on mukava jatkaa taas kesää
kohti.

Pojat E11 (01)
Kauden 2012 alku on lähtenyt siitä mihin syksyllä jäätiin. Treenit ovat keskittyneet
niin peruskunnon kehittämiseen kuin pallollisen pelaamisen parantamiseen. Muutamat
harjoitusturnaukset on talven
aikana pelattu mm Vaasassa,
Oulussa ja Seinäjoella. Pojistakin aistii ja näkee sen, että kesän pelejä ja turnauksia odotellaan innolla. Tulevan kesän
ohjelmistoon on tällä hetkellä
aikataulutettu mm seuraavat
turnaukset: Piirisarja 01 ja 00
ikäluokassa, SJK pre-season Seinäjoella, Ylivieska Cup, Kokkola Cup, Aura Cup, Pori Cup
ja Ilves Cup. Mahdollisia muita
turnauksia ovat mm OEAM

2012 ja Norrvalla Cup. Vauhtia
ja jännitystä luvassa lukuisien
pelien muodossa niin kentällä
kuin kentän laidallakin. Toivotan kaikille pojille mukavaa kesää ja menestystä peleihin.

Pojat D12 (00)
Uusi kausi on pyörähtänyt
vauhdikkaasti käyntiin ja talvikausi on saatu harjoiteltua hyvissä olosuhteissa n. 4 kertaa
viikossa. Harjoitusotteluitakin
on saatu pelattua kohtuullinen
määrä ja kehitystä näyttää tapahtuneen juuri oikeaan suuntaan. Harjoitusaktiivisuus näyttää selvästi lisääntyvän samassa
suhteessa kuin aurinko lämmittää ja lumi sulaa.
Tuleva kesä näyttää taas erittäin kiireiseltä, piiriturnausotteluita kahdella joukkueella pääsääntöisesti 2 ottelua/viikko ja
muita turnauksia 1-2 kpl/kk.
Kevään koittaessa palaa myös
osa pojista muiden harrastusten parista jalkapallon pariin ja
joukkueessa on aina tilaa myös
uusille motivoituneille pelimiehen aluille.

Pojat D13 (99)

Maali: Give me five! Oskari Saviranta ja Eikka Seppälä. Tilanteessa mukana myös Joonas Hakasalo.

KPV:n 99-pojat pelaavat ja
harjoittelevat tulevalla kaudella paljon. Vihreäpaidat nähdään muun muassa Oulussa,
Vöyrillä, Karlux-turnauksessa
Vierumäellä, Pohjoismaisilla
päivillä Härnosandissa, Kokkola Cupissa ja Pori Cupissa.
Lisäksi pojat pelaavat piirisarjaa
ja tavoittelevat aluesarjapaikkaa. Vastuuvalmentaja Seppo
Peuraharjun mukaan kausi on
valmistava:
– Henkilökohtaisia taitoja kehitetään edelleen pienpelien
avulla. Vuoden päästä pojat
siirtyvät isolle kentälle. Tavoitteena on, että mahdollisimman
monella olisi sinne fyysiset ja
taidolliset valmiudet. Tärkeää

on myös se, että mahdollisimman moni pysyisi mukana.

Pojat C14 (98)
Joukkue lähtee tulevaan pelikauteen 19 pelaajan ringillä
tärkeimpänä tavoitteinaan ison
kentän pelaamisen opettelu
sekä joukkueena että yksilöinä.
Oman haasteensa pelaamiseen
tuo myös peliajan piteneminen
80 minuuttiin.
Joukkue osallistuu keväällä
yksinkertaisena sarjana pelattavaan aluesarjaan tavoitteenaan aluesarjapaikan säilyttäminen myös syyskierrokselle,
joka pelataan kaksinkertaisena
sarjana jatkuen aina lokakuulle
asti. Toukokuun lopulla osallistumme Oulussa Nike Premier karsintaturnaukseen, jossa tavoitteena
mahdollisimman
hyvä sijoitus ja unelmana tietysti lopputurnauspaikka. Todennäköisesti
osallistumme
myös Kokkola Cupiin. Joukkueemme tekee tiivistä yhteistyötä KPV -99 poikien kanssa
sekä harjoittelun että pelien
muodossa. Osa pelaajistamme
osallistuu myös piirijoukkuetoimintaan.

Pojat C15 (97)
KPV 97 poikien kausi 2012 alkoi 3.lokakuuta 2011. Kauden
päätavoitteeksi syksyllä asetettiin Kai Pahlman lopputurnaus
Mikkelissä. Tästä tavoitteesta
olemme saavuttaneet puolenvälin. Voitimme KP:n piirin
karsinnat ja pääsimme piirienväliseen jatkokarsintaan JaRon
kanssa. Jatkokarsinnasta menee
kolme parasta kuudesta lopputurnaukseen.
Harjoituksia on 5-6 viikossa.
Kauteen mahtuu myös muutama turnaus, Luiz Antonio ja
Kokkola cup. Kauden päättää
lokakuussa Barcelonan harjoitusleiri.
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KP-turnauksessa ennätysosanotto
Keskipohjanmaa-turnaus vuosimallia 2012 oli joukkuemäärältään suurin koskaan järjestetty
KPV:n kevätturnaus. Turnaukseen osallistui 58 joukkuetta,
jotka pelasivat yhteensä 58 ottelua. Turnausvieraiden maantieteellinen jakauma oli myös
ennätyksellisen laaja, sillä joukkueita oli Kokkolan – Porin –
Kirkkonummen – Helsingin
– Joensuun ja Haukiputaan rajaamalta alueelta.
–  Meillä on joukkueet reissanneet paljon ympäri Suomea ja
siellä valmentajat ovat luoneet
henkilökohtaisia kontakteja,
jotka puolestaan poikivat vastavierailuja meidän turnaukseen, kiittelee junioripäällikkö
Tapio Hakala.
–  Olihan tämä kaupungillekin merkittävä tapahtuma,
sillä laskimme hotelliyöpymisiäkin tulleen tapahtumaan yli
300 yötä.
Nyt oli myös ensimmäistä
kertaa käytössä Santahaan ulkotekonurmi, jossa pelattiin
D13-vuotiaiden eli 99-poikien
sarja. Kun kelitkin suosivat,
niin turnausvierailla oli hymy
herkässä ja järjestelyistä ja turnauksen tasosta kuului pelkkää
kiitosta.
Tasokkaiden vieraiden määrä
näkyi myös turnauksen pokaalien jakautumisessa. Eri sarjojen voittopokaalit matkasivat
Haukiputaalle kahdessa sarjassa, Vaasaan ja Ouluun. Myös
Pori ja Joensuu pääsivät mitalijoukkueiksi.
Paikallisesti paras joukkue oli
KPV:n 00-poikien (12-vuotiaat)
joukkue, joka sijoittui sarjassaan toiseksi VPS:n jälkeen.
99-pojat
Kykysarja
KPV – Jaro 1-3, FC YPA – VIFK 10, SJK – HauPa 1-3, FC YPA – KPV
0-5, HauPa – VIFK 1-0, Jaro – SJK
4-2, FC YPA – HauPa 1-3, VIFK –
Jaro 3-2, KPV – SJK 2-0, HauPa –
KPV 4-1, VIFK – SJK 4-0, HauPa –
Jaro 1-1, SJK – FC YPA 1-0, KPV
– VIFK 1-2, Jaro – FC YPA 1-1
HauPa
VIFK
Jaro
KPV
FC YPA
SJK

5
5
5
5
5
5

4
3
2
2
1
1

1
0
2
0
1
0

0 12- 4 13
2 9- 5 9
1 11- 8 8
3 10- 9 6
3 3-10 4
4 4-13 3

Haastesarja
KPV – GBK 2-1, Jaro – VPS
VIFK – SJK 2-0, KPV – VPS
Jaro – VIFK 3-0, GBK – SJK
KPV – VIFK 0-4, SJK – Jaro

0-2,
1-4,
4-0,
1-3,

Santahaan uusi ulkotekonurmi oli kovassa käytössä KP-turnauksen D13-sarjan otteluissa. Pelit pystyttiin viemään läpi lähes kesäisissä olosuhteissa, vaikka turnauksen ajankohta oli maaliskuun lopulla. Kuva ottelusta KPV – VIFK.
VPS – GBK 0-1, VPS – VIFK 2-1,
GBK – Jaro 3-0, Jaro – KPV 0-1,
SJK – VPS 0-8, VIFK – GBK 3-3,
SJK – KPV 1-2
VPS
GBK
KPV
VIFK
Jaro
SJK

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
0

0
1
0
1
0
0

1 16- 3 12
1 12- 5 10
2 6-10 9
2 10- 8 7
3 6- 7 6
5 2-19 0

00-pojat
Kykysarja
KPV vihreä – Jaro 3-0, VPS – OLS
1-0, OLS – Jaro 3-1, KPV vihreä –
VPS 1-3, Jaro – VPS 1-6, KPV vihreä – OLS 3-2
VPS
3
KPV vihreä 3
OLS
3
Jaro
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 10- 2 9
1 7- 5 6
2 5- 5 3
3 2-12 0

Haastesarja
Jaro – KPV valkoinen 1-2, OLS –
VPS 4-0, Jaro – OLS 1-2, VPS –
KPV valkoinen 3-1, VPS – Jaro 36, OLS – KPV valkoinen 3-0
OLS
Jaro

3 3 0 0 9- 1 9
3 1 0 2 8- 7 3

KPV valkea
VPS

3 1 0 2 3- 7 3
3 1 0 2 6-11 3

01-pojat
Lohko A
KPV vihreä – TUS 3-2, HauPa –
Jaro röd 10-0, KPV vihreä – Jaro
röd 4-0, TUS – HauPa 0-3, HauPa
– KPV vihreä 2-1, Jaro röd – TUS
1-2
HauPa
KPV vihreä
TUS
Jaro röd

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 15- 1 9
1 8- 4 6
2 4- 7 3
3 1-16 0

Lohko B
KPV valkoinen – Jaro vit 1-2, SJK
1 – Tervarit 2-0, KPV valkoinen –
SJK 1 1-6, Tervarit 2 – Jaro vit 21, KPV valkoinen – Tervarit 2 05, Jaro vit – SJK 1 0-9
SJK 1
Tervarit 2
Jaro vit
KPV valk.

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 17- 1 9
1 7- 3 6
2 3-12 3
3 2-13 0

Lohko C
GBK – FC YPA 0-4, Tervarit – SJK
2 3-1, FC YPA – Tervarit 1-0, SJK
2 – GBK 2-1, GBK – Tervarit 2-6,
FC YPA – SJK 2 2-0
FC YPA
Tervarit
SJK 2
GBK

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

7- 0
9- 4
3- 6
3-12

9
6
3
0

Sijoitussarja 1-3
HauPa – SJK 1-1, SJK – FC YPA 30, FC YPA – HauPa 0-5
1.HauPa
2.SJK 1
3.FC YPA

F9-poikien valmentajan Jarkko Kallion valvovan silmän alla kuljetusharjoitukset sujuvat kerta kerran jälkeen paremmin ja paremmin.

2 1 1 0 6-1 4
2 1 1 0 4-1 4
2 0 0 2 0-8 0

Sijoitussarja 4-6
KPV vihreä – Tervarit 1 1-0, Tervarit 2 – Tervarit 1 1-2, Tervarit
1 – KPV vihreä 0-7
4.KPV vihr.

2 2 0 0 8-0 6

5.Tervarit 1
6.Tervarit 2

2 1 0 1 2-2 3
2 0 0 2 1-9 0

Sijoitussarja 7-9
TUS – Jaro vit 1-1, Jaro vit – SJK 2
0-3, SJK 2 – TUS 1-6
7.TUS
8.SJK 2
9.Jaro vit

2 1 1 0 7-2 4
2 1 0 1 4-6 3
2 0 1 1 1-4 1

Sijoitussarja 10-12
GBK – Jaro röd 3-1, Jaro röd –
KPV valkoinen 2-0, KPV valkoinen
– GBK 1-1
10.GBK
11.Jaro röd
12.KPV valk

2 1 1 0 4-2 4
2 1 0 1 3-3 3
2 0 1 1 1-3 1

Pojat-02
Lohko A
KyIF – GBK 9-0, OLS kelt – KuPS
kelt 6-1, GBK – OLS kelt 0-12,
KuPS kelt – KyIF 4-1, GBK – KuPS
kelt 0-11, KyIF – OLS kelt 2-5
OLS kelt
KuPS kelt
KyIF
GBK

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

23-3
16-7
12-9
0-32

9
6
3
0

Lohko B
VPS – OLS 03 6-0, JIPPO – OLS
03 7-0, VPS – JIPPO 2-0, OLS
03 – KPV tornando 2-6, KPV tornando – JIPPO 2-4, KPV tornando
– VPS 5-3
JIPPO
VPS
KPV torn.
OLS 03

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

11-4
11-5
13-9
2-19

6
6
6
0

Lohko C
Jaro – OLS sininen 2-0, Jaro – HJS
1-0, Jazz – OLS sininen 6-0, HJS –
OLS sininen 11-0, Jaro – Jazz 2-1,
HJS – Jazz 2-3
Jaro
Jazz
HJS
OLS sin

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 5- 1 9
1 10- 4 6
2 13- 4 3
3 0-19 0

Lohko D
FC Ulvila – KyIF liverpool 2-1, KPV
02 – KyIF liverpool 8-1, FC Ulvila
– KuPS musta 3-2, KPV 02 – FC
Ulvila 2-1, KuPS musta – KyIF liverpool 3-2, KuPS musta – KPV
02 5-5
KPV 02
3
FC Ulvila 3
KuPS musta3
KyIF liv
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0 15- 7 7
1 6- 5 6
1 10-10 4
3 4-13 0

02-pudotuspelit
sijat 1-8
OLS keltainen – VPS 4-0, JIPPO
– KuPS keltainen 3-1, Jaro – FC
Ulvila 2-1, KPV 02 – FC jazz 11 (3-4 rp), OLS keltainen – Jaro
1-0, JIPPO – Jazz 1-4, VPS – FC
Ulvila 2-0, KuPS keltainen – KPV
02 0-4
Sijat 9-12
GBK – OLS 03 3-2, OLS sininen –
KyIF liverpool 3-1, KyIF 02 – KPV
tornando 6-0, HJS – KuPS musta
4-1
Sijoitusottelut:
sijat 1-2 OLS keltainen – FC Jazz
3-2, sijat 3-4 Jaro – JIPPO 1-2, sijat 5-6 VPS – KPV 02 0-3, sijat 78 FC Ulvila – KuPS keltainen 1-4,
sijat 9-10 KyIF – HJS 0-2, sijat 1112 KPV tornando – KuPS musta
2-7, sijat 13-14 GBK – OLS sininen 1-3, sijat 15-16 OLS 03 –
KyIF liverpool 2-2 (4-5 rp)
03-pojat
KPV valkoinen – GBK punainen 42, KPV vihreä – KPV 04 vihr. 40, KPV 04 valkoinen – TUS 0-0,
OLS sininen – Jaro 3-1, GBK valkoinen – KPV 04 vihreä 6-0, KPV
04 valkoinen – OLS 0-10, KPV
vihreä – Jaro 1-3, OLS – TUS 2-1,
GBK valkoinen – OLS sininen 1-4,
OLS – GBK punainen 5-0, KPV 04
valkoinen – GBK punainen 1-12,
KPV valkoinen – Jaro 1-6, KPV valkoinen – KPV 04 vihreä 4-3, KPV
vihreä – OLS sininen 1-0
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Emotion helmi-cup täytti hallin
Tyttöjen Emotion helmi-cup
pelattiin helmikuun ensimmäisenä viikonvaihteena. KPV:n
tyttöjaoston turnaus on paisunut nopeasti varsin laajaksi turnaukseksi.
Turnaus täytti hallin aamusta
iltaan niin lauantaina kuin sunnuntainakin.
Joukkueita oli saatu mukaan
varsin laajalta alueelta. VaasaSeinäjoki-Tampere-JyväskyläOulu rajasivat alueen, jolta halliin pakkautui 37 joukkuetta.
Pelejä pelattiin kahden päivän aikana kaikkiaan 136 kappaletta yhteensä kuudessa ikäluokassa. Näistä nuorimmat
eli 03-syntyneet eivät taistelleet pokaaleista, vaan totuttelivat turnauspelaamiseen kukin
joukkue neljän pelin verran.
– Konsepti tuntuu onnistuneelta. Tytöillä ei tuohon aikaan ole paljon turnauksia tarjolla. Kovan työn sekä hyvien
suhteiden ansiosta pystyimme
kasaamaan kovatasoisen turnauksen, sanoo turnausvastaavana toiminut Marko Palosaari.
– Viime vuodesta turnaus kasvoi kaksinkertaiseksi. Kenttäkapasiteetti tuli vastaan eikä edes
aivan kaikkia halukkaita pystytty ottamaan mukaan. ensi
vuotta ajatellen jatketaan samalla systeemillä, mutta tietenkin jotain pystymme vieläkin kehittämään.
Oulun, Vaasan ja Tampereen alueen vahva asema tyttöjalkapalloilussa näkyi turnausmenestyksessä. FC Sport vei
mestaruuden
vanhimmassa
ikäluokassa, Ilveksen ykkösja kakkosjoukkueiden välinen
loppuottelu nähtiin 01-tyttöjen
ikäluokassa ja ONS:n joukkueiden väliset loppuottelut niin
00- kuin 02-ikäluokissankin.
Rolf Mannströmin valmentama KPV:n 99-tyttöjen joukkue
oli ainoa paikallinen menestyjä
ottamalla voiton sarjamuotoisena pelatussa 99-tyttöjen ikäluokassa.

Ennen alkuvihellystä karistetaan kaikki vieraat ajatukset mielestä...

Tytöt-98
Lohko A
KPV - FC United 2-0, SeMi - ONS
1-0, FC United - SeMi 3-0, ONS
- KPV 1-0,ONS - FC United 0-2,
SeMi - KPV 1-0
FC United
SeMi
KPV
ONS

3
3
3
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

5-2
2-3
2-2
1-3

6
6
3
3

Lohko B
KäTa - GBK 1-3, FC Sport - JyPK
8-0, JyPK - KäTa 1-2, GBK - FC
Sport, FC Sport - KäTa 1-0, GBK
- JyPK 7-0
FC Sport
GBK
Tarmo
JyPK

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 10- 0 9
1 10- 1 6
2 3- 1 3
3 1-20 0

Sijoituspelit
Sijat 7-8 ONS - Jypk 5-0
Sijat 5-6 KPV - KäTa 2-0
Sijat 3-4 SeMi - GBK 1-2
Sijat 1-2 FC United - FC Sport 23 rp
Tytöt-99
GBK-00 - KPV 0-0, SeMi - GBK-99
1-0, KPV - Solf Ik 3-1, GBK-99 KPV 0-2, SeMi - Solf IK 1-1, GBK99 - GBK-00 2-2, KPV - SeMi 30, Solf IK - GBK-00 2-0, GBK-99

... ja pelin jälkeen päästetään ilo irti ja varsinkin kun pisteet ovat taskussa.
- Solf IK 1-1, SeMi - GBK-00
KPV
4 3 1 0 8-1 10
SeMi
4 2 1 1 3-4 7
Solf IK
4 1 2 1 5-5 5
GBK -00
4 0 2 2 2-5 2
GBK -99
4 1 1 2 3-6 2
Tytöt-00
Lohko A
KPV - SeMi 0-1, SeMi - ONS valk
B 1-3, ONS valk B - KPV 1-0, KPV
- ONS valk A 0-5, SeMi - KäTa 00, VPS - ONS valk B 1-0
ONS valk B
SeMi
KPV

3 2 0 1 4-2 6
3 1 1 1 2-3 4
3 0 0 3 0-7 0

Lohko B
ONS valk A - KäTa 8-0, KäTa - VPS
0-1, VPS - ONS valk A 0-2, KPV ONS valk A 0-5, SeMi - KäTa 00, VPS - ONS valk B 1-0
ONS valk A 3 3 0 0 15-0 9

VPS
Tarmo

3 2 0 1
3 0 1 2

2-2 6
0-9 1

Sijoituspelit
Sijat 5-6 KPV - KäTa 3-1
Sijat 3-4 SeMi - VPS 1-0rp
Sijat 1-2 ONS valk B - ONS valk
A 4-3rp
Tytöt-01
Lohko A
FC Sport - Ilves kelt 0-2, SIF - FC
Sport 0-1, Ilves kelt - SIF 6-0, FC
Sport - KPV 0-1, Ilves kelt - VPS
1-1, SIF - Ilves vihr 0-5
Ilves kelt
FC Sport
SIF

3 2 1 0 9- 1 7
3 2 0 1 2- 2 6
3 0 0 3 0-12 0

Lohko B
KPV - Ilves vihr 0-2, VPS - KPV 02, Ilves vihr - VPS 4-0, FC Sport KPV 0-1, Ilves kelt - VPS 1-1, SIF
- Ilves vihr 0-5

Ilves vihr.
KPV
VPS

3 3 0 0 11-0 9
3 1 0 2 2-3 3
3 0 1 2 1-7 1

Sijoituspelit
Sijat 5-6 SIF - VPS 0-2
Sijat 3-4 FC Sport - KPV 3-2 rp
Sijat 1-2 Ilves kelt - Ilves vihr 03
Tytöt-02
Lohko A
KPV - IK Myran 0-1, GBK 03KäTa 0-0, ONS valk - KPV 1-0,
ONS pun - GBK 03 2-0, IK Myran - ONS valk 0-3, KäTa - ONS
pun 0-10, KPV - ONS pun 0-2,
GBK 03 - ONS valk 0-2, IK Myran - KäTa 0-0,
ONS valk
IK Myran
KPV
Lohko B

3 3 0 0 6-0 9
3 1 1 1 1-3 4
3 0 0 3 0-4 0

KPV - IK Myran 0-1, GBK 03KäTa 0-0, ONS valk - KPV 1-0,
ONS pun - GBK 03 2-0, IK Myran - ONS valk 0-3, KäTa - ONS
pun 0-10, KPV - ONS pun 0-2,
GBK 03 - ONS valk 0-2, IK Myran - KäTa 0-0,
ONS pun
Tarmo
GBK

3 3 0 0 14-0 9
3 0 2 0 0-10 2
3 0 1 2 0- 4 1

Sijoituspelit
Sijat 5-6 KPV - GBK-03 0-2
Sijat 3-4 IK Myran - KäTa 1-0
Sijat 1-2 ONSvalk - ONSpun 0-2
Tytöt-03
KPV - KäTa 0-6, VIFK - GBK 04
4-0, ONS - SeMi 3-0, GBK 04 KPV 3-2, KäTa - VIFK 0-0, ONS
- KäTa 0-1, SeMi - GBK 04 2-0,
VIFK - ONS 1-0, KPV - SeMi 1-3,
KäTa - GBK 04 7-0, ONS - KPV 70, SeMi - VIFK 0-0
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Lipan
Etelän ehdoilla pelataan
Sarjakausi on taas saatettu käyntiin. Samaan aikaan kun muissa
jalkapallomaissa – Ruotsia lukuun ottamatta – päätetään
kautta. Ja taasen kerran ollaan
sen edessä, että sarjajärjestelmä
on pistetty uusiin kehyksiin.
Ruotsin pääsarjassa on joukkueita 16, Saksassa 18, Englannissa,
Espanjassa ja Italiassa 20, mutta
onhan näissä maissa jalkapallokulttuurikin aivan toista. Myönnän vertailun sen takia virheelliseksi. Ruotsin Allsvenskanin
pohjoisin joukkue tulee Sundsvallista eli Jyväskylän korkeudelta. Muut ovatkin sitten pääasiassa Tukholman eteläpuolelta
eli Helsinkiä etelämpää.
Liekö sarjajärjestelmän uusimisen tavoitteena pelata pari
ylintä sarjaporrasta ennen pitkää suljettuna sarjana, vähän
jääkiekon tyyliin? Sama suuntaus on A- ja B-juniorisarjoissa.
Vastaavaa kehitystä en ole havainnut muissa maissa. Kovin
haettu ajatus ei ole sekään, että
näin meillä päästäisiin pääsarjoja pelaamaan lähes piirisarjan tyyliin. Se varmaan miellyttää ainakin Kehä-III sisäpuolisia
seuroja, kun vältytään pitkiltä
pohjoisen matkoilta. Luonnollinen seuraus tästä on sekin, että
pohjoisen seurojen rooli muuttuu entistä enemmän kasvattajaseuroiksi ja kuinka kauan tähän riittää talkooinnostusta,
kun omat esikuvat ostetaan etelän rahakkaampiin seuroihin.
En jaksa uskoa, että muutoksella
on merkitystä suomalaisen jalkapallotason nostamiseen.
Oman kylän pojilla
Omalla edustusjoukkueellamme
oli takana putoaminen Kakkoseen. Tämä on tällä hetkellä
meille oikea ympäristö, toteaa
valmentaja-Henri toisaalla tässä
lehdessä. Hän tuntee tilanteen
paremmin ja laajemmalta reviiriltä. Päättäjien ratkaisu seurassa
oli, että joukkue muodostetaan
oman kylän pojista ja sama linja
päti myös valmentajien suhteen.
Juniorivalmentajien suusta olen
kuullut toivomuksen, että odottakaa ja olkaa kärsivällisiä vielä
muutaman vuoden, niin tulossa
ollaan. Harrastajamäärät kaikissa
joukkueissa ovat suuria ja heille
on saatu rutinoituja, entisiä pelimiehiä valmentajiksi. Asia ei
siltä osin voisi olla paremmin.
Edustusjoukkue on luonnollisesti seuran lippulaiva ja siltä
on lupa odottaa näyttöjä, vaikka
pelaajat olisivatkin liikkeellä
vähällä kokemuksella ja nuoria. Tätä tukevat myös parantuneet olosuhteet. Ainoa ”ikävä
puoli” tässä on siinä, että harrastajamäärät ovat kasvaneet rajusti eikä kaikille voida tarjota
toivottua määrää harjoitteluaikoja. Silti uskon ja kokkolalaisena toivon, että valtasuhteet
naapurikaupunkien välillä palautuvat pian entiselleen. Kuinkahan monen entisen pelimiehen hautakummulla Mariassa
hiekka pöllyää, kun Jaro tulee
pelaamaan Veikkausliigan ottelua Kokkolan keskuskentälle.
Olisikohan ”Rannan miehille”
uuden esiintulon paikka?

alta
Pohjanpaloja riittää
Kevään kohunimi kotimaan
jalkapalloilussa on ollut 17vuotias Joel Pohjanpalo. Nimi
täällä luonnollisesti kiinnostaa
eikä aiheetta. Käännyin toimittaja Risto Pohjanpalon puoleen
Joelin sukutaustan selvittämiseksi. Joelin isä on nimeltään
myös Risto Pohjanpalo. Toimittaja-Risto kertoo Joelin esi-isän
olleen hänen vaarinsa, lukkari ja
tehtailija Johan Friis Pohjanpalon veli, kauppias Jaakko FriisPohjanpalo. Joel on siten Riston
neljännen polven serkku. Joelin
alkutahdit Veikkausliigassa todistavat, että ainakin yritteliäisyys suvussa on perinnöllistä.
Toimittaja-Risto teki elämäntyönsä Ylellä ja sai 2009 valtion
journalistipalkinnon. Kokkolassa ollessaan hän vuonna 1973
oli KPV:n sihteeri. Tämä kappale
tiedoksi sukututkimuksesta kiinnostuneille.
Hauskat muistot talteen
Kokkolan jalkapalloilulla on jo
yli satavuotiaat perinteet, jonka
numerollista ja sanallista historiaa on KPV:n osalta tallennettu
jälkipolville parin kirjan ja nyt
82 Pallo-Veikon sivuilla. Kaikki
kunnia sille, mutta yksi puoli
on jäänyt vähemmälle ja olisiko nyt sen aika? Sadat joukkueet ja tuhannet pelaajat ovat
kokeneet paljon muutakin kuin
hikistä harjoittelua ja taistelua
pisteistä. Matkoilla, otteluissa
ja erinäisissä kokoontumissa
on varmasti tapahtunut yhtä
jos toistakin hauskaa, joka olisi
tallentamisen arvoista ja vaikkapa hieman huumorin kukalla
höystettynä. Seuran 80-vuotishistoriikissa on ripaus malliksi
Jukka ja Olli Peltoniemen kuvaamina.
Pallo-Veikko julistaa palstansa
käyttöön tälle idealle ja jos aineistoa tarjotaan enemmän,
niin voidaan harkita muitakin julkistamisen vaihtoehtoja.
Nyt tarvittaisiin vain muistinystyröiden hierontaa. Jutun
voi pistää paperille ja toimittaa
seuran osoitteseen. Jos epäilee
omaa kirjoitustaitoa, niin kirjoitusapua saa esimerkiksi tämän lehden tekijöistä.
Jäsenyys on kunnia-asia
Pappakerho otti sananmukaisesti härkää sarvista ja päätti
avustaa seuran hallitusta jäsenmäärän kartoittamisella. On
otettu useita yhteydenottoja
puhelimella ja e-mailin kautta
sekä pidetty yksi kirjepalaveri.
Aika näyttää, kuinka monen nyt
kirjeen saaneen suonissa virtaa
vihreä veri ja hän palaa – jos on
eksyksissä ollutkaan – tutun seuraäidin helmaan.
Taannoin – tosin aivan varma
en voi sanoa olevani – muistini
mukaan piti olla seuran jäsen
ennenkuin sai pukea vihreävalkoisen peliasun ylleen tai kehtasi ottaa osaa muuhun seuran
toimintaan.
Ajat ovat muuttuneet, sen tiedän ja niukoista euroista pidetään tiukasti kiinni. Näin varsinkin vanhempi väki, mutta
junioreilla jäsenasia on yhdistetty lisenssiin. Pappaporukalle

on kuitenkin syytä antaa rehti
tunnustus tässäkin suhteessa.
Tätä kirjoitettaessa jo noin 80
prosenttia siitä joukosta oli hoitanut jäsenasian kuntoon.
Ehdin reippaillessani jo toimittaa tukun jäsenkortteja maksaneille. Sen kokemuksen jälkeen nostan pipoani postille,
joka osaa viedä lähetykset perille. Niin sokkeloisia ovat uudet asuntoalueet että syntyperäiselle Leenalanperän pojalle
tuli selkeää asemakaavaa katuineen ikävä. Toivottavasti pappakerhon urakka arvostetaan
ja lisää jäsenkortteja saa pistää vaikkapa Itellan kyytiin. Jäsenasian voi muuten hoitaa kätevästi verkossakin tutustumalla
ohjeisiin seuran sivulla www.
kpv.fi ja sieltä ”liity klubiin”..
Kansainvälisyys
seuratasolla
Kansainvälisen jalkapalloilun
kilpailutoiminta keskittyy talvikaudellla etupäässä seuratasolle. Maajoukkueet pelaavat
ystävyysotteluita pelaajia testatakseen. Omat silmäni mieltyvät parhaiten sellaiseen tvjalkapalloiluun, jota edustaa
Barcelona. Siinä pallo liikkuu
maata pitkin ja miehiä on aina
vapaana pelattavissa. Vaikka tulos olisi 0-0, niin Xavin, Messin
ja Iniestan taito on lähes käsittämätöntä ja katsoja nauttii. Se
kolmikko, eikä pahemmin koko
joukkuekaan koiruuksia viljele.
Kansainvälinen kesä huipentuu EM-kisoihin kesäkuussa ja
meille tarjotaan yllin kyllin nojatuoli-iltoja.
Oma maajoukkueemme jatkaa opintojaan Mixu Paatelaisen alaisuudessa. Siitä enempää
kuin muistakaan maajoukkueista ei ole kovin paljon positiivista sanottavaa. Taitaa Virokin olla rankingissa edellä.
Paljon suomalaisia pelaajia on
saanut sopimuksia ulkomaille,
mutta kovin vähän näkyy peliaikaa tarjottavan Pukille, Forssellille ja kumppaneille. Vaihtopenkillä kun ei kehity, mutta
tuskin se silti paljon palkkapussia rokottaa.
Makeaa mahan
täydeltä
Sitä saa kun vierailee iltalenkillä
Santahaan alueella. Uusi lämmitettävä kenttä varsinkin iltavalaistuksessa on silmään pistävän
kaunis eikä valittaa voi Salosen
veljesten rakentamasta hallistakaan. Mutta tuon makean
mutustelemisen kokee ainakin
iäkkäämpi paljon miellyttävämpänä, kun näkee sen valtaisan
harrastajajoukon, joka sillä alueella viihtyy illasta toiseen. Paljon on puhuttu liikunnan hyvistä terveysvaikutuksista ja
niitä nuoret sieltä hakevat – ja
saavat.
Joku tai jotkut ovat ehtineet
tuomitsemaan nämä rakentamiset, mutta ehkäpä heidän
nuoruutensa on liian kaukana
takana tai ovat muuten asennoituneet liikunnan vastahankaan.
Kukaan siellä kirmaileva tuskin
haluaa asettaa vanhuksista huolehtimista tai ylipäätään koko
terveydenhoitoa vaakakuppiin
näitä rakennelmia vastaan. Rahat siihen löytyy muuta kautta,
jos kauppatorin palatsissa on
yhteishenkeä. Sellaisen löytymisen toivossa on myös PalloVeikon 82 numero tehty. Kiitos
jokaiselle yhteistyöhön osallistuneelle.
-vote

Vuoden 1963 joukkue, takana vas. Reino Sarlin, Kimmo Kangas, Olli
Peltoniemi,Jorma Pönkänen, Olavi Hiltunen, Eino Pollari, Kari Raatikainen, Timo Vanhakangas, Keijo Mäkinen, Seppo Tapio, keskellä Reijo Jalava, Asko Sallamaa, Matti Järvi, edessä Jukka Peltoniemi, Juhani Paavolainen ja Esa Korhonen.

Nämä pojat lienevät olleet D-juniori-iässä puoli vuosisataa sitten, takana Sakari Telimaa, Raimo Suutari, Juha Pirinen, Pekka Nurmi, Ari
Weckström, Ari Sorvisto, Tapio Raatikainen ja edessä Jukka Ojala, Kai
Vartiainen, Hannu Nousiainen, Matti Järvi ja Kari Marmila.

A-juniorit pelasivat ´60-luvun alussa K-paidoissa. Takarivi vas. Sakari
Koskela, Sakari Kankainen, Håkan Johansson, Erik Mäkelä, Seppo Maunula, Hannu Lilja, Jukka Alkula, Tapio Raatikainen sekä edessä Jarmo
Helasterä, Juhani Lehto ja Samppa Virnes.

Väni ja valmennettavansa vuoden 1954 D-juniorit Rautatientorilla, taaempana Olavi Vuorinen, Kari Hyvärinen, Asko Rintapää, Markku Helasterä, Antti Isohanni sekä etualalla ”nimi hukassa”, Raimo Lindberg, Juhani Paavolainen, Esko Puusaari, Kalevi Jyrkkä, Rauno Luukela ja Kari
Lemponen.
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Juniorit ovat vuosien saatossa
rahoittaneet turnausmatkojaan
mitä moninaisimmin konstein,
osin myös omatoimisesti eikä
aina ole kaikkea pyydetty vanhempien kukkarosta. Taannoin
pari joukkuetta päätti tehdä
oman ilmaisjakelulehden, jossa
yhtenä juttuna oli valmentajan
pelaajille tekemä gallup. Myös
valmentajille oli oma kyselykaavake. Kyselyyn vastasivat
kaikki 31 poikaa, joilta pyydettiin perusteluja kahdeksaan eri
kysymykseen. Nyt jopa vuosikymmeniä myöhemmin kaavakkeiden tutkistelu on mielenkiintoista. Pojista on kasvanut
miehiä, isiä ja onpa joukossa
muutamia, joiden jalkapallourakin eteni varsin pitkälle kuten
nimet Tero Koskela, Juha Reini,
Teemu Parpala ja Hannu Ypyä
kertovat. Pojat olivat tuossa vaiheessa 12-13 -vuotiaita. Nimiä
enempää julkistamatta muistellaan vastauksista mitään muuttamatta, mitä kukin poika kirjoitti gallupin ensimmäiseen
kysymykseen: ”Mikä jalkapalloilussa viehättää?”
– Koska se on maailman paras laji.
– Taktiikka, loputtomat pelimahdollisuudet, hyvä perusidea.
– Monipuolisuus, saa matkustaa, on kivaa, on niin vaikea urheilulaji.
– Se on niin vaativa urheilulaji sekä taktisesti että fyysisesti, ja halu kokeilla kuinka
pitkälle jalkapalloa pelaamalla
voin menestyä.
– Joukkuepeli.
– Jos on harjoitellut paljon, ja
tulokset ovat hyvät.
– Halu kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi.
– Pelaaminen, palkinnot ja
menestyminen.
– Pelit ja turnaukset.
– Jalkapallo on paras laji maailmassa, saa hyviä kavereita, pelimatkat.
– Mukava pelata.
– Pääsee pelimatkoille.
– Liikunnan saanti. Harrastuksena.
– Pelaaminen pääasiassa ja
pelimatkat joukkuetovereiden
kanssa.
– Pystyy
yksilösuorituksiin
vaikka on joukkuepeli ja oppii
ottamaan muutkin huomioon
ja saa uusia ystäviä.
– Se on mielenkiintoista,
koska vastustajat vaihtuvat
usein. Myös matkat turnauk-

KPV
kiittää
Seuran edustusjoukkueen vihreää peliasua värittävät alkaneella kaudella oheiset mainokset. On aihetta kiitokseen
kaikille näille yhteistyökumppaneillemme. Kiitos myös muillekin yrityksille, jotka ovat eri
yhteyksissä tukeneet KPV:n kasvaa toimintaa Kokkolan nuorison hyväksi.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Mikä nuoria viehättää
jalkapalloilussa

Rahastolahja on iloinen yllätys
Ilahduta kevään ja kesän juhlijoita lahjalla, joka tuottaa hyvää mieltä
vuosien ajan. Nordean rahastolahjaan voit tehdä yksittäisen sijoituksen
tai säästää kuukausittain. Hae lahjakortti konttoristamme tai soita
Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20.
Rahastoja hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy

Teemme sen mahdolliseksi
Rantakatu 14 A
Kokkola
nordea.fi

Oi niitä aikoja... tämä kuva on vuodelta 1990, jolloin KPV:n kaksi juniorijoukkuetta oli Tony Robertsin valmennusleirillä Etelä-Englannissa. Kuvan pojat vasemmalta: Kari Sissala, Jarkko Kallio, Tero Korhonen, Kari
Kangasniemi, Tero Koskela, Mikko Ahokas ja Mikko Sorvisto.
siin ovat hauskoja ja niissä saa
lisää kokemusta.
– Kiva joukkuepeli, kaverit ja
pelimatkat.
– Monipuolinen urheilulaji.
– Oleminen kavereiden kanssa
ja saa olla ulkona, tulee kuntoa.
– Kun saa pelata ja olla kavereiden kanssa.
– On hienoa tehdä joukkueen
kanssa hyvää työtä ja iskeä pallon verkkoon ja ”tuulettaa”.
– Maalit, varsinkin jos ne tekee oma joukkue.
– Yleensä pelit. Päästä huipulle ja seurata miten itse edistyy. Pelimatkat ja hyvät kaverit. Menestyminen.
– Kun saa pelata, tehdä maaleja ja voittaa. On kiva käydä
eri maissa pelaamassa eri joukkueita vastaan.
- Pelaaminen hyvässä jouk-

kueessa. Joukkue menestyy hyvin.
– Maalien teko ja uuden oppiminen koko ajan.
– Vauhti ja joukkuepeli.
– Pelireissut, joissa tapaa uusia
kavereita, pelaaminen.
– Paljon kavereita. Pelimatkat ovat mukavia. Kunto pysyy korkealla.
– Se on vain niin kiva harrastus.
– Pelimatkat ja pelit.
Kaavakkeen muita kysymyksiä olivat: jalkapallotavoitteesi, ajatuksesi KPV:sta, mikä
on joukkueesi toiminnassa parasta ja ikävintä, millainen pitää olla hyvän joukkuekaverin,
mitä juniori kaipaa Kokkolan
jalkapalloilusta, kuinka tärkeää
jalkapalloilu on sinulle ja mikä
on toiveammattisi, johon tähtäät.

Vihreää sen olla pitää,
– vihreä on kasvun väri.
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Legendaarisen urheilutoimittaja
”Jukka” Korhosen pakinoita tai
niiden osia on silloin tällöin julkaistu tässä lehdessä. Jalkapalloon hän tarttui harvoin ja jätti
sen alueen lajin erikoistoimittajalle. Joskus Jukka kuitenkin teki
poikkeuksen ja yleensä käsitteli
niissä tapahtumia, joihin jalkapallotoimittaja ei kiinnittänyt
huomiota tai ei ehkä oivaltanut
koko asiaa. Seuraava Keskipohjanmaassa 9.7. 1977 julkaistu Jukan urheilupakina on siitä erinomainen tyylinäyte.

yhden ainoan urheilulajin yleisömäärän vähenemistä. Jokaisella urheilulajilla, eikä vain
urheilulla vaan muillakin harrastusmuodoilla, on ajoittain
vaikeutensa
yleisömäärien
kanssa. On omat lasku- ja nousukautensa. Kilpailu yleisöstä
on kova ja televisio on voimakas tekijä tässä kilpailussa.
Jos taas vedotaan perinteellisten ”jalkapallomaitten” ottelujen yleisömääriin, siihenkin on
selityksensä. En lähde luettelemaan maita, mutta monessa
niissä ei jalkapalloilulla ole todellakaan yhtään voimakasta
urheilulajia kilpailijanaan. Eikä
paljon muitakaan harrastuksia.
Tuskin missään muualla maailmassa kuin Pohjolassa harrastetaan niin paljon. Niin monta eri
urheilumuotoa, niin monta erilaista kulttuuriharrastetta.
Mitä toimittajien syyllisyyteen yleisömäärien vähenemisessä tule, tuskinpa merkitys on
kovinkaan suuri. Onhan toimittajia, jotka luulevat, että asaintuntemusta voi osoittaa vain
moittimalla, mutta suuri yleisö
pian toteaa tällaisen kirjoittelun eikä anna sellaiselle paljonkaan arvoa.
Toisaalta
jalkapalloilumme
on eräässä suhteessa toimittajaa vastaan. Myöhäiset otteluajat tekevät sen, että kovalla
kiireellä on kyhättävää juttunsa
lehteen. Ei ehditä punnita eikä
harkita. Joskus jalkapallojutut
jäävät muiden aikaisemmin olleitten urheilutapahtumien puristukseen. Kun jalkapallojuttuja aletaan valmistella, lehti
alkaa olla täynnä. Kannattaisi

Aurinko ja jalkapallo
Siinä kaksi tämän hetken palloa, jotka kilpailevat voimakkaasti keskenään yleisön suosiosta. Millaiset ovat kummankin
voimasuhteet toisiinsa nähden,
merkitsee paljon huomisessa
Kokkolan Pallo-Veikkojen kotiottelussa. Vastassa Oulun Palloseura.
Ajatus tähän minulle epätavalliseen juttuun syntyi, kun lomalta palattuani vilkuilin sinä
aikana ilmestyneitä lehtiä. Oli
herätetty keskustelu jalkapallootteluiden yleisömäärien vähenemisestä.
Syitäkin oli etsitty, vaikka
kaikkea en ehtinyt tarkkaan lukea, mutta joillakin suunnilla
asetettiin syy urheilutoimittajien niskoille. Kirjoittavat liian
halventavasti nykyajan palloilusta eivätkä ihmiset saa halua
ja uteliaisuutta lähteä seuraamaan otteluja.
Ensinnäkin, tällainen tutkimus on lähtenyt väärältä pohjalta siinä, että mietitään vain

Tämä KPV:n kvartetti pani aikanaan vastustajan maaliverkot tiuhaan tahtiin soimaan, vas. Hannu Lamberg
– kaksinkertainen vuoden maalikuningas – Arvo Lamberg – seitsemän sarjakesää ja vain yhdestä pelistä
poissa – Seppo Mäkelä 191:ssä ja Raimo Sorvisto 246:ssa KPV:n sarjaottelussa kentällä.
suorittaa tarkka tutkimus siitä,
mikä on edullisin urheilukilpailujen järjestämisaika.
Intohimoisimmat ”kesämökiläiset” haluavat tietenkin olla
sunnuntaisin pitkään luonnossa, mutta tulevatko he silti
jalkapallo-otteluihin,
vaikka
ehtisivätkin iltamyöhällä. Eikö
yhtä moni jää myöhäisestä kilpailusta pois sen vuoksi, että
seuraavana päivänä eli maanantaina on mentävä aikaisin
työhön. Myöhäisillan televisioohjelmatkin vetävät osan väkeä
puoleensa.

”Tähtiä” katsellaan
Tämän hetken jalkapalloyleisön
katoon, jos sellaisesta voi puhua, on oma syynsä ”tähtien”
puutteella. Jalkapallo on joukkueurheilua ja siitä puhutaan
sellaisena kauniisti. Kuitenkin
yksittäiset yleisön suosikit merkitsevät ottelun kiinnostavuu-

delle paljon.
Otetaan vaikka pari kotimaista
esimerkkiä. Ei voida millään laskea kuinka suuren yleisömäärän
lisäyksen merkitsi Kai Pahlman
aikoinaan Helsingissä. Tai sanottakoon, että Arvo Lamberg
Kokkolassa.
Viime vuosina olen tyytynyt
pakon vuoksi vain lukemaan
jalkapalloselostuksia. Mutta esimerkiksi viime sunnuntain jälkeen tuntuu, että Vesa Kallio ja
Ari Sorvisto ovat vetonauloja,
joita yleisön kannattaa tulla katsomaan.
Viime sunnuntainen ottelu
stadionilla olikin sellainen, että
kotiyleisön on syytä tarkoin
seurata, miten KPV jatkossa pelaa. Olkoonkin vedenpaisumus
stadionilla millainen tahansa,
mutta peli oli jo ratkennut ennenkuin vesi ehti vaikuttaa.
KPV:n voitto stadionilla HJK:
sta 5-0 tuntui uskomattomalta.
Minulla ei ole jalkapallosta ti-

lastoja, joiden perusteella voisi
sanoa onko HJK hävinnyt näin
koskaan kotikentällään tai milloin se on viimeksi tapahtunut. Ainakin se on hyvin harvinaista.
Huomenna siitä syystä kannattaa hylätä aurinkopallon
houkuttelut. Jukka.
---------------Pakinassa viitattu KPV-OPS peli
päättyi Hannu Naukkarisen
maalilla 1-0 KPV:lle 2137 maksaneen katselijan todistaessa,
liekö osin Jukan innoittamina?
Helsingin ottelussa KPV:n maaliseppoina olivat Olli Mäntylä,
Vesa Kallio, Ari Sorvisto, Hannu
Naukkarinen ja Pekka Kuusela.
HJK:n suurtappiota oli todistamassa 1884 katselijaa. Sarjassa
OPS:n sijoitus oli neljäs ja KPV
pisteen perässä kuudes kuten
myös seitsemänneksi jäänyt
HJK. Toiseksi viimeisellä sarjakierroksella KPV koki 2-3 tappion HJK:lle.

Kevyttä kuultua futiksesta
Jokaisella arvonsa tuntevalla
julkaisulla on vitsipalstansa.
Vitsithän ovat yleensä kiertävää kamaa ja sanotaan alkulähteitä olevan vain muutama, mutta muunnelmia
onkin sitten rajaton määrä.
***
Mitä eroa on Brasilialla ja erotuomarilla? - Tuomari liikkuu
molempiin suuntiin.
***
Miksi Turkissa ei pitäisi pelata
jalkapalloa? - Koska aina kulman takana on pizzeria.
***
Kaverusten keskustelua. Harrastatko mitään urheilulajia?
- Jalkapalloa neljä kertaa viikossa. Kuinka jaksat niin paljon? - Ostan aina istumapaikan.
***
Ruotsalaiset asevelvolliset lastasivat ammustarvikkeita ja
vääpeli tuli varoittamaan: ” –
Olkaa varovaisia. Kerran lensi
12 miestä ilmaan.” ”- Nyt ei
ole sitä riskiä. Meitä on vain

6, ynnäsi alokas Medelsvensson.
***
Brittitietolähde kertoo, että
Beckham vietti nuoruutensa
kesät keskitysleirillä.
***
Fanin viesti erotuomarille:
Vie terveisiä vaimollesi. - Kiitos. Vie terveisiä myös koirallesi. - Kiitos, mutta ei meillä
ole koiraa. Ihme, kun sokealla
ei ole koiraa.
***
Miksi Jaron maali haisee? Koska pietarsaarelaiset tuulettavat.
***
TV:n uutisotsikoissa: ”Kursk
edelleen
merenpohjassa.
Ankkureina Leena Kalskela ja
Urpo Martikainen.”
***
Miten vettä juovasta ruotsalaisesta pääsee helposti eroon? –
Pistää kannen kiinni ja vetäisee.

***
Painovirheitä: ” Lasten päästä
vedettävä sänky”, ”Naistennahka hanskat.”
***
Ruotsi ja Suomi olivat pilkkimaaottelussa. Jonkin ajan kuluttua suomalaisilla on kaloja
ämpärikaupalla, mutta ruotsalaisilla ei ainuttakaan. Asiaa
lähti Ruotsin edustaja tutkimaan ja palattuaan selvitti
syyn joukkuekavereilleen: ” Ne ovat poranneet reiän jäähän.”
***
Laihialainen oli hankkinut
puhuvan papukaijan, joka vieraiden tullessa huusi: ”Ruoka
on myrkytetty, ruoka on myrkytetty.”
***
Laihdutuskurssilla arvuuteltua: - Mikä on anopin ihannepaino? – Noin 5 kiloa, jos
uurna lasketaan mukaan.
***

Miten armeijan urheilujoukoissa komennetaan hiihtäjiä? – Asento, katse oikeaan
päin, EPO!”

neliikkeeseen ja halusi ostaa
miehelleen autoilijan käsineet. – Mikähän on numero?
– MST-983.

***

***

Mitä eroa on jääkiekkoilulla ja
jalkapalloilulla? – Jääkiekossa
tappelevat pelaajat, jalkapallossa yleisö.

Mitä yhteistä on blondilla ja
kaljapullolla? – Molemmat
ovat tyhjiä kaulasta alaspäin.

***
Hesarissa: - Kuollut jalkapalloilija pelikieltoon Italiassa.
***
Laihialaiset ovat kehittäneet
sähkötuolista oman mallinsa.
Siinä teloitettava joutuu itse
polkemaan tarvittavan sähkövirran.
***
Miten tamperelainen tulee
hulluksi? – Laitetaan pyöreään huoneeseen ja sanotaan,
että nurkassa on mustaamakkaraa.
***
Blondi

meni

miestenpuki-

***
Mitä ruotsalainen teki, kun sai
lääkäriltään kuulla virtsassaan
olevan sokeria? – Kusi riisimurojensa päälle.
***
Mitä yhteistä on insinöörillä
ja salamalla? – Ensin välähtää
ja sitten korjataan vahingot.
***
Miksi Turussa on öisin hyvä ja
raitis ilma? – Turkulaisilla on
tapana pitää nukkuessaan makuhuoneensa ikkunat kiinni.
***
Miksi ruotsalainen ajoi korttelia ympäri? – Auton vilkku
oli jumissa.
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GREEN FAMILY
Tällä palstalla on vuosien saatossa pyritty kertomaan ja ”paljastamaan” niitä virstanpylväitä, joita seuran jäsenistössä
tai seuran ”omakseen” tunnustavien keskuudessa on koettu tai
tapahtuu vuoden aikana. Ainakin se, mikä tieto on seurassa
kulkenut korvasta korvaan.
Jos oli viime vuonna kerrottavana useita suru-uutisia, niin
onneksemme sellaisia ei nyt
edellisen Pallo-Veikon jälkeen
eletyn puolen vuoden aikana
ole kantautunut korviin.
Vuoden 2012 tiedossa olevia

syntymäpäiväuutisia tuli kerrottua jo syksyn numerossa. Lisäksi
voidaan jälkijättöisesti onnitella
ja todeta, että Juha Kola vietti
talvella viisikymppiset perhepiirissä. Juhan panos seuran hyväksi on tullut lähinnä markkinointi- ja johtokuntatasoilla
toimiessa. Kesälle ja syksylle
ajoittuvat ainakin seuraavien
palloveikkojen
tasavuosipäivät: Olavi Hiltunen 80, Jarmo
Isohanni 75, Pekka Nurmi 60,
Jouni Niemonen 50, Juhani Paavolainen 70, Vihtori Svahn 80,
Mauri Piilola 60, Mauri Perä-

neva 60 ja Mauri Ahola 75. Palloveikko-hengessä onnittelut ja
kiitokset seurauskollisuudesta
kaikille. Lisäksi vuoden loppupuoliskolla vuosipaalulle yltävät edustusjoukkueeseen aikanaan ulkomaalaisväriä tuoneet
Craig Ramsay 50, Paul Ramsay
50, Michel Sturridge 50 ja Jackie
Trainer 60.
Perhe-elämään liittyvän uutisen järjesti edustusjoukkueen
valmentaja Henri Myntti puolisonsa Heli Ylikorven kanssa. Onnittelut nuoreille, joiden poikavauva näki päivänvalon 29.3. ja

näin sai Adyssa Fia Sofia pikkuveljen. Aika näyttää säteileekö
jalkapalloharrastus Myntin suvussa neljänteen polveen. Ystävänpäivänä edustusjoukkueen
maalivahti Joonas Myllymäki
ja Carola Jumppanen lujittivat
ystävyytään kihlautumalla. Onnittelut palloveikko-hengessä.
Mutta palatkaamme ajassa
taaksepäin muutamalla kuukaudella. Alkuvuonna saavutti
kaksi seurassa jo pitkän ja kunniakkaan vaon kyntänyttä sen
vuosipaalun, josta isommat juhlat yleensä aloitetaan.
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Perustettu
12.10. 1930
Puheenjohtaja:
Risto Pouttu
Hallitus:
Hannu Laakso, Matti Laitinen,
Jari Hinkkanen, Janne Ylinen (vpj)
Sihteeri:
Jouko Vierimaa
JAOSTOT:
Edustusjoukkue:
Hallitus.
Juniorijaosto
Pojat: Tapio Hakala pj, Petri Gustafsson talous, Petri Haapasalo, Tapio
Järvinen, Janne Korkiakangas, Hannu
Laakso, Marko Lehtonen, Juha Nurmela, Jouko Vierimaa, Timo Åstrand.
Tytöt: Rolf Mannström pj, Marita
Hakala, Sirpa-Helena Karjalainen, Sini
Laakso, Jyrki Mild, Timo Nurmi, Marko
Palosaari, Petri Rintala, Patrik Tuukkanen.
Järjestysmiesjaosto: Pekka Kivelä pj, Hannu Helasterä, Pekka Kuusela, Tarja Muhonen, Tauno Markkanen, Kari Markkanen.
Markkinointijaosto: Hannu Ritola pj, Janne Ylinen, Jari Hinkkanen,
Ari Hujanen.
Pallo-Siskot: Elina Vierimaa pj,
Pia Savolainen, Marita Hakala, Päivi
Harju, Pia Heikell-Tastula, Kristiina
Ihalainen, Tuula de Jong, Outi OosiOverton, Tuula Rannisto, Sirpa Rita.

Hannu Ritola on mies, joka
tietää erinomaisen hyvin, mitä
edellytyksiä jalkapalloseuran
menestykseen vaaditaan. Siitä
saa oikeaa tietoa, kun ryhtyy
seuran markkinointijaoston
johtoon, joka tällä hetkellä on
hänen käsissään. Sen tehtävän
vastaanottaessa sydämen täytyy sykkiä täysillä seuran hyväksi ja suonissa virrata ”vihreää” verta.
Ennen tämän tehtävän vastaaottamista Hannullakin oli
hyvä todistus KPV:n juniorikoulusta, mutta Gunu Isosaaren ”syyksi” hän sanoo, ettei
maalivahdin paikka aikanaan
avautunut hänelle. Edustustason pelaajakokemusta hän
sai Maarianhaminassa ja Vaasassa.
Kokkola ja KPV kutsuivat
miehen pelivuosien jälkeen
seuran toimitsijaorganisaatioon. Se alkoi maalivahtien valmennuksesta, johtokunnan jäsenyydestä ja huipentui seuran
puheenjohtajan postille vuosiksi 1998-2001.

Näiden vastuullisten tehtävien lisäksi Hannu on elänyt
ajan hermolla seuran muidenkin jaostojen toiminnassa. Erityisesti juniorit ja heidän valmentajansa
ovat
saaneet
Hannusta ystävän ja ymmärtäjän.
Maaliskuussa 50:n rajapyykin taakseen jättänyt Hannu
myöntää, että kyllä työ on palkinnutkin eri tavoin aina siitä
lähtien kun Celticin maalivahti Eurooppa Cupin ottelussa 1960 heitteli purkkaa
veräjänsä takana olleelle pallopojalle.
Lämmittäviä muistoja ovat
olleet sarjanousut ja cup-menestykset.
Näitä kokemuksia seuralle ei
tule yksin hyvien pelaajien ansiosta. Tarvitaan pyyteettömiä
seuratoimitsijoita ja sen joukon kasvamiseen hän nöyrästi
vetoaa ja toivoo vaikkapa yhteydenottoja. Hannun terveitä
ajatuksia seuratoiminnasta on
laajemmin luettavissa vuoden
takaisessa Pallo-Veikossa.

Jouko Vierimaa on myös
pitkän linjan palloveikko, joka
taisi esiintyä tässä lehdessä
haastateltavana ensi kerran keväällä 1980. Sitä ennen nimi oli
tullut tutuksi vuosittain juniorijoukkueita esiteltäessä. Naulan kantaan on tuossa vuoden
1980 hastattelussa todettu: ”
Esittelemme tässä Pallo-Veikossa tällä kertaa hyvässä alussa
olevaa ”pitkän linjan” palloveikkoa”.
Vuodet ovat nappula-ajoista
vierineet ja Jouko ehti olla
pariin otteseen voittamassa
A-nuorille hopeaa Helsinki
Cupista.
Edustusjoukkueen
porttejakin hän kolkutteli,
mutta loihe lausumaan haastattelussa: ” Harrastus tämä on
minulle ja tuskin se kohdallani
koskaan muuksi muuttukaan”.
Sitten seurasi kymmenvuotinen
jakso juniorivalmentajana eri
ikäluokissa, kunnes 2005 hän
suostui junioripäällikön tehtävään ja neljän vuoden jälkeen saappaat suurenivat, kun
Jouko otti vastaan seuran sih-

Pappakerho: Eero Vantunen pj,
Matti Järvi, Voitto Kentala, Esa Korhonen, Matti Leskelä, Seppo Paavolainen, Jukka Peltoniemi, Asko Rintapää.

teerin tehtävät. Unohtaa ei sovi
hänen mittavaa panosta Akatemia-toiminnan käynnistämisessä ja nykyistä toista rooliaan
edustusjoukkueen joukkueenjohtajana.
Jouko on opettanut muita viisaasti sanomalla: ”Ei kannata
aloittaa sellaisia toimintoja,
joita ei voida viedä loppuun
asti tai pitää käynnissä ensimmäisen vuoden innostuksen
jälkeen.” Hän jos kukaan Kokkolassa tänään tietää, mitä juniorityöltä menestyäkseen edellytetään. Seuraavat pari hänen
ajatustaan ovat kuin hienoja
kruunuja hänen urasta: ”Tämä
on minun elämää” ja ”Paljon
minulta menee aikaa seuratyöhön, mutta ei liikaa.”
On kiitoksen paikka näille
synttärisankareille
kaikkien
palloveikkojen ja -siskojen
puolesta. Merkkipäivänsä he
sivuuttivat tärkeiden läheistensä kanssa, joita ilman kaikki
taakse jäänyt ja toivottavasti
vielä pitkä vuosien jakso ei olisi
mahdollista.

Tiedotusjaosto: Jouko Vierimaa
pj, Tapio Hakala, Voitto Kentala, Risto
Pouttu.
Valmennuspäällikkö: Henri
Myntti, Rolf Mannström tyttövastaava, Seppo Peuraharju jalkapallokoulu.

Pallo-Veikon 82. numero on
tehty tuttuja, edeltäjiensä kaavoja
noudatellen. Lehdestä on otettu
17 000 kappaleen painos, joka jaetaan 9.5. Kokkola Jakelun toimesta
ilmaisjakeluna ns. kanta-Kokkolan
alueelle. Lehti on painettu Botnia
Printissä.
Taloudesta on vastannut seuran
markkinointijaosto Hannu Ritolan
johdolla. Hänen lisäkseen merkittävimmin talkoisiin on osallistunut
Kari Raatikainen.
Toimituksellisen päävastuun
ovat kantaneet Jouko Vierimaa ja
Voitto Kentala sekä Jukka Lehojärvi
ja Petra Haavisto kuvaajina. Lehden
ulkoasu on ollut Pentti Heikkilän
vastuulla. Kiitos kaikille muillekin
sisällön tuottajille.
Kiitämme kaikkia kokkolalaisia yrittäjiä, jotka ilmoituksin
ovat mahdollistaneet julkaisun jo
46-vuotisen perinteen jatkumisen.
Toivomme, että myös palloveikot ja
-siskot vastavuoroisesti muistavat
hankinnoissaan nämä yritykset.
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Kesän sarjapelit
Kakkosen joukkueet on jaettu neljään kymmenen joukkueen lohkoon,
joissa joukkueet kohtaavat toisensa
kauden aikana kolme kertaa. Lohkojen voittajat pelaavat pareittain kak-

siosaisen nousukarsintafinaalin ja yhteistuloksessa voittanut seura nousee
Ykköseen eli sinne nousee kaksi seuraa Kakkosesta. Nousukarsinnat pelataa UEFA:n kilpailusääntöjen mukaan.

Joukkueparit arvotaan kuten myös karsintapelien järjestys. Sijoille 9-10 sekä
lohkojen heikoin sijalta 8 puotavat
Kolmoseen.
Pohjoisessa lohkossa pelaavat KPV:n

ohella PS Kemi, AC Kajaani, Haukiputaan Pallo, GBK, Warkauden JK, FC
Santa Claus/Rovaniemi, FC YPa/Ylivieska, PK-37/Iisalmi, TP47/Tornio. Kesän otteluohjelma KPV:n osalta on:

Huhtikuu
28.4. klo 15.00 PS Kemi - KPV

Kesäkuu
3.6. klo 18.30 FC YPa - KPV
7.6. klo 18.30 KPV - PK-37
16.6. klo 17.00 TP-47 - KPV
20.6. klo 18.30 KPV - PS Kemi
27.6. klo 18.30 AC Kajaani - KPV
30.6. klo 17.00 HauPa - KPV

6.7. klo 18.30 KPV - Warkaus JK
14.7. klo 17.00 FC Santa Claus - KPV
21.7. klo 17.00 KPV - FC YPa
28.7. klo 17.00 PK-37 - KPV

Syyskuu
1.9. klo 15.00 GBK - KPV
8.9. klo 15.00 KPV - Warkaus JK
15.9. klo 15.00 KPV - FC Santa Claus
22.9. klo 15.00 FC YPa - KPV
30.9. klo 15.00 KPV - PK-37

Toukokuu
5.5. klo 17.00 KPV - AC Kajaani
12.5. klo 17.00 KPV - HauPa
16.5. klo 18.30 GBK - KPV
20.5. klo 14.00 Warkaus JK - KPV
26.5. klo 17.00 KPV - FC Santa Claus

Elokuu
5.8. klo 18.30 KPV - TP-47
11.8. klo 17.00 PS Kemi- KPV
17.8. klo 18.30 KPV - AC Kajaani
26.8. klo 18.30 KPV HauPa

Heinäkuu
3.7. klo 18.30 KPV - GBK

Lokakuu
6.10. klo 14.00 TP-47 - KPV

Kokkola-lehti tarkin
futisgolfissa 2011
Kokkola-lehden
joukkue
Jouko Pensaari – Timo Varila voitti vuoden 2011 futisgolfin, joka pelattiin ensimmäistä kertaa kahden
pelaajan scramblena ilman
tasoituksia.
Voittajapari kiersi 18 rataa
sateisessa säässä kentän ihannetulokseen eli paariin 72.
Rani Plastin joukkue Jari Palosaari - Aki Paavola jäi voit-

tajasta lyönnin ja kolmanneksi sijoittunut Kokkolan
Sähkötyön pari Juhat Penttilä
ja Koskinen viisi lyöntiä.
Kilpailun yhteydessä kisattiin myös pisimmästä
draivista, jonka löi radalla
kahdeksan Ari Rauma. Lähimmäksi lippua löi ysillä
Timo Varila, jonka avaus pysähtyi 96 sentin päähän lipusta.

Tulokset:
1. Kokkola-lehti 72, 2. Rani
Plast 73, 3. Kokkolan Sähkötyö 75, 4. Sinkki 75, 5. Neste
oil 76, 6. Koulutusyhtymä 2
78, 7. Fennia 1 79, 8. Nordea
79, 9. Invesa 80, 10.TeliaSonera 81, 11. Koulutusyhtymä
1 83, 12. Fennia 2 84, 13. OP
Kokkola 85, 14. Teräs 87, 15.
RegiOnline 90, 16. Beofood
92, 17. Halpa-Halli 99.

Voittajajoukkueen Timo Varila ja Jouko Pensaari palkittiin puheenjohtaja
Risto Poutun toimesta.

Kevääseen Intersportin kautta!
Adidas
Copa Mundial

99,- 169,-

Firefly x700
rullaluistimet

99

90

(149,-)

K2 Alexis/
84 speed
rullaluistimet

199,(249,-)

Adidas Adizero
F50 + Mi Coach

(145,-)

t

Jät

eri
vaihtoehtoa

Pelikenkiä
kaiken tasoisille ja
ikäisille pelaajille!
aen
Alk

Finale
pelisukat

3

Huippuvalikoima
jalkapallokenkiä.
Meiltä löydät yli

50

(280,-)

ä!
ier

50

(7,-)

Nopsa
Master/Jazzy
3-vaihteiset

299,-

Ristirannankatu 2-4, 67100 Kokkola • P. (06) 868 0220
Palvelemme ma-pe 9.30-19, la 9.30-16

(399,-)

Ultrakevyt pelikenkä,
nahkainen tai synteettinen.
aen Nopsa
Alk

129,lastenpyörät

KPV�JUNIORI!
Intersport on KPV:n yhteistyökumppani.
Muistathan kartuttaa joukkueesi hyvitystiliä ostoksillasi.
Tarjoukset voimassa 15.5. saakka.

