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KPV:n juniorit osallistuivat kauden kilpailutoimintaan 16 eri ikäluokassa. Lisäksi muutamassa ikäluokassa
oli junioreita niin paljon, että saatiin jalkeille kaksi jopa kolmekin joukkuetta. Tämä tiesi sitä, että lisenssipelaajia oli komeat 414. Juniorien etäisin leiri- ja ottelumatka suuntautui aina Lionel Messin vireriöille
Barceloonaan, mistä kuvamme. Junioritoiminnasta sivulta 22 alkaen.

Sisäsivujen tarjontaa

MOMENTS. SuuNNiTTElE OMa raNNEkE upEiSTa TähdiSTä.
STElla-tähtiriipus, sterlinghopeaa ja timantti, 79 €
helat sterlinghopeaa ja jalokiviä 69 € · rannekoru, sterlinghopeaa 69 €
Be inspired at pandora.net

Edustusjoukkue muodostui viime
kaudella yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta ”oman kylän” pojista
ja ikärakenteelta se oli yksi seuran historian nuorimmista. Joukon
nuorimpana
edustusjoukkueen
kokemuksesta pääsi osalliseksi
muutamaa päivää vaille16-vuotias Harri Heiermann. Kuvan joukkueella KPV aloitti uuden kentän
vihkiäisottelun. Kauden pelaajatilastoja löytyy lehden keskiaukeamalta.
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(Nordean vieressä)
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Puh. 06-8312174
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Pallo-Siskot on yksi tärkeimmistä
seuran jaostoista. Jäsenmäärältä
se ei ole suuren suuri, mutta jaoston työpanos seuran talouteen on
sitäkin merkittävämpi. Elokuussa
jaosto tavoitti jo 60 vuoden ikäpaalun. `80-luvulla otetussa kuvassa Vappu Haavisto, Leena Telimaa ja Sylvi Kallio sen työn
äärellä, josta pallosiskot parhaiten tunnetaan. Jaoston historiaa
sivulla 10.
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Monipuolinen Viihdekeskus keskellä Kokkolaa, Kauppakeskus Chydeniassa.
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- Kuntosali ja ryhmäliikuntapalvelut
- Personal Trainer- palvelut
- Solarium, infrapunasauna
-8 ratainen Hohtokeilahalli ja 2 biljardi pöytää
-Ravintola A-oikeuksin
-Tasokkaat VIP-tilat, sauna ja poreamme kattoterassilla.
-Kokouspalvelu
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KPV:n haaste

T

ämä ”pääkirjoitus” on seuran puheenjohtajana kymmenes. Aikaisemmissa
kirjoituksissani ovat korostuneet taloudenpidon tärkeys ja todellisuus,
junioritoiminnan merkitys koko seuratoiminnalle sekä vapaaehtoisten toimijoiden lisätarve harvenevaan ”vihreään” joukkoon. Tätä
edellä mainittua ”katoavaa luonnonvaraa” (vapaaehtoiset toimijat) on löydettävä lisää ja saatava mukaan meidän ”vihreään perheeseen”.
Tämän ratkaisevan lisäresurssin löytyminen toimintaamme on elintärkeä. Nykyiset mukana olevat henkilöt, naiset ja miehet, joutuvat yhä kovemmin ponnistelemaan yhteisen hyvän eteen.
Se, mitä tästä aivan varmasti seuraa on väsyminen sen eri muodoissa. Intohimo laantuu, passiivisuus lisääntyy ja sen suurin vaikutus on talouteen, eli käytettävissä oleviin euroihin. Niin
raadollista tämä maailma on, että vanha sanonta;
ilmaisia lounaita ei ole, pitää tänäkin päivänä paikansa. Eurot ovat tiukemmassa eri syistä johtuen. Vastavuoroisuutta toivotaan, jopa edellytetään yhä enemmän.
Mikä lääkkeeksi?
Kokkolassa ja sen seutukunnassa on mielestäni
vielä hyödynnettävää mahdollisuutta yhteistyökumppanuuksiin. Tämä ”hyödyntäminen” vaatii yksinkertaisesti jalkautumista ja verkottumaan
yritystoiminnan kenttään. Ideoita kyllä on ja lisääkin tarvitaan mutta mistä ne tekevät jalat ja kädet? Tässä se suurin haaste on, johon jo aikaisem-

min viittasin. Tulkaa mukaan tekemään KPV:n
menestystä.
KPV:n tehtävä, tavoite ja miten…
Tässä lehdessä tuonnempana (Janne Ylisen
ja Jouko Vierimaan kirjoitukset) kerrotaan seuramme tehtävästä, tavoitteesta ja miten se tehdään. Tässä se kiteytettynä; ” Kasvattajaseurana
KPV kasvattaa ja tuottaa oman laadukkaan ja kehittyvän junioritoiminnan kautta (vihreä linja)
pelaajia edustukseen ja aina maailman kentille
saakka, hyvässä yhteistoiminnassa alueemme
muiden seurojen ja toimijoiden kanssa”. Tämän
toteuttamiseen tarvitaan paljon intohimoa, tekeviä ja sitoutuvia eri-ikäisiä ihmisiä. Menestyminen ja eteneminen jalkapallon sarjaportaissa
pitää perustua tekemiseen, sitoutumiseen ja intohimoon kaikilla seuramme tasoilla.
KIITOS!
Väistyvänä seuran puheenjohtajana esitän lämpimän KIITOKSENI kaikille Teille hyvät Ystävät,
Yritykset ja Yhteisöt, jotka olette olleet mukana
näinä viitenä ja todella vaativana vuotena, jotka
olen saanut ”Kipparina” KPV:ssä olla. Jos jotain
olen voinut antaa, niin todella paljon olen myös
saanut ja enimmäkseen hyvää. Seuraa en ole jättämässä vaan syyskokous 27.11.2012 on ”punninnut” käytettävyyttäni muussa, kuin puheenjohtajana.
Miellyttäviä ja herättäviä lukuhetkiä Pallo-

Puheenjohtaja Risto Pouttu sai pelikauden päättäjäisissä vastaanottaa hallitukselle annetun palkinnon
vuoden maineteosta.
Veikko –lehden nro 83 kanssa sekä Hyvää Joulun
odotusta! Uusi Vuosi 2013 olkoon KPV:lle onnistumisien vuosi.
Risto Pouttu

Joulumuistoja
Muistan Kokkolan joulut parhaiten Huvilakadulle muuton
jälkeen 1951.
Sitä ennen asuimme Kirkonmäellä, mistä muistot ovat hatarampia. Olimme silloin osan
jouluista isäni syntymäkodissa
Toholammin Määttälässä, Tokon perällä. Muistan sieltä,
kuinka isäni veli Erkki-setä oli
joulupukkina ja kuinka kaikki
kolme lasta, Kyösti, Sirkka-Liisa
ja minä, pakenimme tuvan suuren pöydän alle piiloon. Sieltä
kurkistelimme joulupukkia arkoina. Huvilakadun joulut olivat ikimuistoisia. Äiti Hertta
aloitti jouluvalmistelut ajoissa
ja iltaisin pysyimme tiiviisti
nukkumassa kun joululahjavalvojaisia vietettiin vanhempien toimesta.
Kaikkea ei silloin ostettu, isä
teki leluja ja äiti ompeli ja kutoi
pehmeitä paketteja. Myöhem-

min jääkiekkomailat ja luistimet olivat mieluisia, vaikka itse
eniten pidinkin kirjoista. Olin
innokas lukija ja Kokkolan kirjaston viikottainen asiakas aina
kansakoulun 2. luokalta alkaen.
Verryttelypuku ja tossut kesää
varten kuuluivat usein joululahjoihin. Isä teki itse meille
ensimmäiset jalkapallot.
Leenalanperällä oli runsaasti
poikia pelaamaan niin mailapelejä kuin jalkapalloa. Kankaan
Kimmo ja Ilkka asuivat esimerkiksi naapuritalossa, Korhosen
Esa ja Seppälän pojat Mikko
ja Jussi lähellä, samoin Hännisen pojat, Matti, Veikko ja
Ahti. Kevään tullen varusteet
ja jalkapallot kaivettiin esiin
ja lähdettiin pelaamaan, niin
lähipuistoon ja kentälle, kuin
Paavolaisen Vänin KPV:n junioreiden harjoituksiin. Meidän
perheen joulurutiineihin kuu-

lui myös kirkossa käynti, kun
ikää tuli enemmän lähdettiin
aamulla aikaiseen joulukirkkoon. Kirkossa puhuivat rovastit Sillanpää ja Huima.
Kanttoriurkuri Alestalon koraalit raikuivat vanhassa Kokkolan puukirkossa. Muistan
kuinka kirkko paloi 1959. Sen
torni näkyi meille asti, silloin
tulessa ja juoksimme katsomaan tätä surullista tapahtumaa paikan päälle. Joulu herkisti silloin mielet, niin se tekee
vieläkin. Joulu oli paljon vaatimattomampi kuin nykyisin.
Silti se oli lämmin, perhekeskeinen ja rauhaa ja turvallisuutta
antava. Lapselle Joulu merkitsi
lepoaikaa, lahjojen saantia ja
yhteyttä toisiin perheenjäseniin. Mielessä oli myös kiitollisuutta Joulun päähenkilöä,
Jeesus - lasta kohtaan. Hän valitsi tien syntyä tänne vapahta-

jaksemme ja pelastajaksemme.
Vasta nyt myöhemmin vuosikymmenten kuluttua ymmärrän paremmin hiljaisen ja
rauhallisen pikkukaupungin
joulun merkityksen. Luminen
Kokkola hiljaisine katuineen
on jäänyt mieleen, pakkanen
ja hämäryys liittyivät myös
aina Jouluun. Kotikaupungin
joulun ja sen sanoman avulla
on ollut helppo taivaltaa elämässä eteenpäin, nähdä ja kokea paljon Taivaan Isän siunaamaa elämää.
Jouluna saamme kaikki kiittää
Jeesusta. Kiitos myös sinulle kotikaupunki kaikista muistorikkaista Jouluista ja eväistä elämän matkalle.
Siunattua Joulua kaikille
”palloveikoille”
Sakari Orava
professori

Huvilakadun poika, Sakari Orava
muistelee oheisessa kirjoituksessa Leenalanperän aikojaan ja
muistuttaa lopuksi lukijaa Joulun
tärkeimmästä sanomasta. Sakari
toimi 1976-78 KPV:n edustusjoukkuetta avustavana lääkärinä
ja valisti Pallo-Veikon palstoilla
urheilijoita terveellisestä ravinnosta.

Kokkolalaisille kiitos
Kiitos yhteisestä pyrkimyksestä tarjota toiminnallamme
kokkolalaisille nuorille hyvän harrastuksen kautta kestävän
perustuksen elämälle.
Kiitos kokkolalaisille yrityksille ja ystäville, jotka olette
taloudellisesti tukemassa tätä yhteistä arvokasta tavoitettamme.
Kiitos seuramme jäsenille, jotka vuosittain jäsenmaksun
maksamalla ja osallistumalla seuran toimintaan vaalitte jo
82-vuotista perinnettä ja luotte uskoa työhömme.
Hyvää Joulua ja Menestystä vuodelle 2013!
KPV Juniorit ry

PALLOVEIKKO Syksy 2012

3

KPV edustus kaudella 2012. 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, Arttu Seikkula, Miika Ritala, Aleksi Kangasvieri, Aaro Hedman, Joonas Myllymäki.

KPV edustus päivitti strategiaansa
Miksi KPV:n pitäisi olla jotain
muuta kuin se oikeasti on ?
Tuo kysymys oli avainkysymys, kun KPV:n hallitus päivitti vuosi sitten edustuksen
strategiaa tuleville vuosille. Pitääkö KPV:n edustusjoukkueen
olla ammattilaisjoukkue, joka
kerää käytettävissä olevilla pelimerkeillään mahdollisimman
kovan pelaajiston ympäri maailmaa.
Vai onko parempi olla kokkolalainen ja kokkolanseudun
joukkue, joka linkittää oman
juniorityönsä
mahdollisimman tiiviisti edustusjoukkueeseen. Seura, joka luo kehittymisen edellytykset oman alueen
junioreiden kasvulle jopa jalkapalloammattilaisuuteen asti.
Valitsimme strategiassamme
kokkolalaisen ja kokkolanseudun joukkueen. Tämä ei
suinkaan tarkoita sitä, että
kilpailullisuudesta tai jopa am-

mattimaisuudesta olisi luovuttu. Me vain päätimme luottaa oman juniorityön tuloksiin.
Me uskomme, että Kokkolastakin voi tulla aivan yhtä päteviä
pelaajia kuin vaikkapa Afrikasta
riittää Suomen kentille.
Me uskomme, että kakkonen
ei ole se ylin taso, minne tällä
strategialla päästään. Eikä ykkönenkään. Kyse on luottamuksesta ja tekemisestä. Meidän
ei tarvitse olla yhtään mitään
muuta kuin omalla tekemisellämme ansaitsemme.
Tuolla strategialla KPV nousi
aikoinaan Suomen huipulle.
Vaikka maailma on muuttunut,
emme epäile etteikö strategia
voisi toimia tänä päivänäkin.
Kesän 2012 toteutimme edustusjoukkueessa
ensimmäistä
kertaa vuosikymmeniin tuota
strategiaa.
KPV pelasi joukkueella, jossa
kentällä käyneistä 27 pelaa-

jsta peräti 24 on ollut vähintään kolme vuotta KPV:n juniorina. Noista kolmesta jäljelle
jääneestä Mikko Venetpalo on
Lohtajan lahja Kokkolan jalkapalloilulle, Aaro Hedman on
GBK:n juniorikasvatteja ja Jarokasvatti Farhan Omar tuli akatemian kautta edustuksen pelaavaan kokoonpanoon.
Juniori-ikäisiä noista 27 pelaajasta on 12. Harri Heiermann
oli vain 15 vuoden ja 343 päivän ikäinen tehdessään 45-minuuttisen debyytin ottelussa AC
Kajaania vastaan. Kaiken kaikkiaan juniori-ikäiset kattoivat
8820 peliminuuttia kauden aikana pelatuista 25 682 peliminuutista. Tuo on 34 % kaikesta
peliajasta.
Kausi 2012 lähti edustuksen
osalta hienosti käyntiin. Juhannukseen mennessä tilillä oli
vasta yksi tappio. Loukkaantumiset ja viiden pelaajan armei-

Tusina ringissä
Edustusjoukkueen vahvuuteen kuulumisesta tulevana
kautena oli itsenäisyyspäivään
mennessä sovittu 12 pelaajan
kesken ja haastattelut olivat
alkuvaiheessaan. Lisäksi valmennuksen johtoryhmä on
vahvistunut tutulla nimellä,
kun maalivahtien valmennukseen on saatu Gunnar Isosaari.
Pelaajista olivat tuolloin so-

pimuksen piirissä: Maalivahdit: Joonas Myllymäki ja Aki
Lyyski. Kenttäpelaajat: Jesse
de Jong, Omar Farhan, Harri
Heiermann, Oskari Hinkkainen, Riki-Pekka Kuusela, Mikko
Laitala, Henri Myntti, Teemu
Mäki, Juho Paavolainen ja
Arttu Seikkula.
Suomen Palloliiton Kakkosen

pohjoislohkoon on nimetty
ensi kaudelle seuraavat joukkueet KPV:n ohella:
TP-47 Tornio, PS Kemi, GBK,
Vaasan IFK, Santa Claus Rovaniemi, PK-37 Iisalmi, Tervarit
Oulu, FC YPa Ylivieska, ja SJK-2
Seinäjoelta. Näistä SJK-2:lta ja
Santa Clausilta edellytetään nimen vaihtoa ennenkuin sarjapaikka heltiää.

Edustusjoukkueen joukkueenjohtajana tapaa paljon mielenkiintoisia
henkilöitä.
jaan lähtö sekoitti pelaamistamme heinäkuun alun jälkeen.
Syksyn mittaan joukkue luisui
sarjassa lopulta sijalle seitsemän. Missään vaiheessa ei kuitenkaan ollut putoamisen suhteen mitään vaaraa.
Tulevalle kaudelle jatketaan
edelleen valitun strategian mukaisella linjalla. Joukkue on kokkolalainen ja omaan sekä alueen
juniorituotantoon perustuva.
Tottakai viime kauden tekemisestä pyritään ottamaan kaikki
hyvä talteen ja kehitetään puutteita. Hyvää työtä valmentajina
tehneet Henri Myntti ja Jukka
Hakala jatkavat valmentajina.
Yksi seuran merkittävä lisäpanos valmennukseen on uudelleen seuran valmennuspäälliköksi pestatun Rauno Lesosen
rooli pelaajakehityksessä. Rauno
tukee pelaajien yksilöllistä valmennusta yhteistyössä juniori-

valmentajien ja edustuksen valmentajien kanssa. Jos pelaaja
todella haluaa hinata itsensä
huipulle, ei se ole ainakaan valmennustuesta kiinni.
Myös akatemia rooli vahvistuu
edelleen. JVK-valmentaja Antti
Ylimäki ottaa edelleen nelosessa
pelaavan akatemian valmennusvastuun. Akatemian runko tulee olemaan 95-ikäluokassa ja
tarkoitus on antaa akatemiassa
nuorille ensimmäiset kosketuksen aikuisten pelaamiseen.
Koska se on ihan oikeasti erilaista kuin junioripelaaminen.
Kesästä 2013 povataan viimevuotista kovempaa sarjaa kakkosen pohjoislohkoon. GBK
on ilmoittanut pelaavansa vain
noususta ja PS Kemikin näyttää
satsaavan ”miljoonia” joukkueeseensa. Mutta onko KPV sarjan musta hevonen. Valitsemallaan tiellä.
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200-kerhon Niko:

Uralta saanut hyviä ystäviä
Joukkueen kapteeni Niko Kalliokoski järjesteli viime kaudella
KPV:n pelaajatilastoja uuteen
uskoon. Ei ihan kärjen osalta,
mutta 206 sarjapeliin yltäminen on varsin kunnioitettavaa,
kertoo miehestä ja hänen jalkapallo-osaamisesta paljon. Pitkä
ura edustusjoukkueessa sai alkunsa 5.9. 2000, mutta muistatko missä se tapahtui?
– Kyllä ja hyvinkin. Tulin
vaihdossa, kun 5.9. pelasimme
FC Korsholmaa vastaan Kakkosessa ja hävisimme 9-1. Se oli
minulle sen kauden ainut peli
ja taisimme muuten aloittaa
pelihommat miehissä Lyyskin
veljesten kanssa.
Siitä ura urkeni ja vauhtia se
sai kun hänestä tehtiin 2001
vuoden KPV-juniori, mutta
mitä tuo luku 206 kertoo itsellesi?
– Kertoohan se sen, että olen
saanut pelata hyvien kavereiden kanssa ja voinut edustaa
kunnialla perinteikästä seuraa,
ja että olen voinut olla terveenä
kaikki kaudet.
Mitkä ovat olleet toistaiseksi
pelaajaurasi parhaat muistot?
– Kyllähän ne ovat vuodelta
2006, jolloin selviydyimme
Suomen Cupin finaaliin HJK:ta
vastaan (1-0) ja 2009, jolloin
karsimme JJK:n kanssa noususta liigaan ja hävisimme yhdellä maalilla molemmat otte-

lut.
Edustusjoukkuetasolla olet
pelannut 13 vuotta, mitä on
tavoitteista jäänyt täyttymättä?
– Ei ole ollut kovin korkeita
tavoitteita. Melkein kaikki on
tullut. Nousubuumit ovat aina
kivoja ja lähellehän tavoitteita
niissä päästiin.
Jos olisi mahdollista palata
urallasi alkuun, niin mikä olisi
lajivalintasi?
- Kyllä se olisi jalkapallo. Muitakin lajeja on ollut rinnalla,
mutta niitä olen harrastanut
lähinnä kuntoilu ja vaihtelu
mielessä vailla ilman suuria tavoitteita.
Mikä on ollut paras kiitos?
– Ne kaikki kaverit, joista on
tullut matkan varrella ystäviä,
ovat hienoja ihmisiä. Heitä ja
mukavia jalkapallon parissa
saatuja muistoja on kiva palautella mieliin sitten, kun
nämä hommat jätän.
Tuleeko 206:lle vielä jatkoa?
– Se päätös on vielä tekemättä. Olen luvannut, että sen
kerron vuodenvaihteen pyhien
jälkeen. Iän puolesta vielä voisi
olla 5-6 pelivuotta hyvinkin jäljellä eikä ole sellaisia vammoja
tullut, että ne estäisivät pelaamisen. Ehkä minun lihasrakenteeni on sellaista laatua, että iskuista selviän vähin vaurioin.
Etusijalla on nyt perhe, johon
kuuluvat vaimo ja kaksi ala-

200 ylittäneet
Tässä yhteydessä on paikallaan julkaista lista heistä, jotka
ovat KPV:ssa ylittäneet 200 sarjaottelun rajan.
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

Kh Myntti 326
Hannu Lamberg 284
Gunnar Isosaari 276
Vesa Kallio 270
Esa Korhonen 260
Raimo Sorvisto 246

7)		
8)		
9)		
10)
11)

Olavi Paavolainen 234
Jyrki Kleimola 223
Petri Haapasalo 219
Eero Vantunen 215
Tapio ”Ekku” Raatikainen
ja Niko Kalliokoski 206
Kim Huuhka 202

13)

Niko Kalliokoski on nyt edustanut
seuraa 206 Palloliiton virallisessa
ottelussa.
ikäistä lasta.
Se on arvokas ja tärkeä omaisuus, mutta ainahan saa sivusta
toiveita esittää.
Nikon ottelumäärät kehittyivät seuraavasti: 2000-1, 20019, 2002-22, 2005-24, 2006-20,
2007-21, 2008-16, 2009-25,
2010-25, 2011-22, 2012-21.
Vuosina 2003-2004 Niko pe-

Tilastointi on kattava vuodesta 1960 alkaen. Koko ´50-luvun
osalta on tiettyjä ongelmia. Jos joku voi antaa oikeaa tietoa,
niin osoite lienee tiedossa. Niiden valmistuttua lista on julkaistavissa vuodesta 1945 lähtien, mutta tuskinpa oheiseen
juuri muutoksia tulee.

lasi JBK:n ja Jaron väreissä 38
ottelussa.
200 sarjapelin raja täyttyi
viime kesänä ottelussa KPV –
PK-37 28.7. Niko ehti olla kentällä 27 minuuttia, kunnes
vastustaja taklasi hänet niin
pahoin, että oli pakko jättää se
peli kesken.
Ottelumäärää komistaa 30 Ni-

kon kirjoihin merkittyä maalia ja ne ovat puolestaan syntyneet: 2001-1, 2002-6, 2005-2,
2006-1, 2007-4, 2009-3, 20105, 2011-3 ja 2012-5. Tuon ensimmäisen maalin syntytapahtumaa ei Niko muistanut,
mutta kerrottakoon, että se tapahtui KPV-KajHa ottelussa
26.8. 2001 (1-1).

”Maalinsylkijä Henkka”:

Pituus ei yksin ratkaise
Ei liene aivan tavanomaista,
että jalkapallojoukkueen pelaaja-valmentajan roolissa oleva
pistää kauden aikana 11 kertaa
pallon vastustajan verkkoon.
Siihen ylsi viime kaudella Henri
”Henkka” Myntti, jolta seuraavassa muutama kommentti häneltä siihen, mihin tuo lahja ja
taito perustuvat.
Palautetaan ensin miehestä,
varsinkin nuoremmalle polvelle, muutama fakta. Näin
tiedetään millaisen kokemuksen turvin edustusjoukkuetta
nyt viedään eteenpäin. Henri,
30, on seuran kasvatti ja 2000
hänet valittiin vuoden junioriksi. KPV:n ohella hän on ehtinyt edustaa Tromsö IL:aa,
FC Hansa Rostockia, Tampere
Unitedia, FC Hämeenlinnaa
ja Jaroa. Merkittävimpiä saavutuksina hänellä ovat 24 maaotteluedustusta, Veikkausliigan
maalikuninkuus 2008, Suomen mestaruus ja Suomen Cupin voitto 2007 Tampere Unitedissa. KPV paidassa hän on
pelannut 128
virallista sarjapeliä ja tehnyt
niissä 32 maalia. Kevään PalloVeikossa hänestä kirjoitettiin:
”Kakkosen tasolla ylivoimainen
pääpelivoima, jota ei puhtain
keinoin saa kuriin”.
Mutta , mikä tekee pelaajasta
”maalinsylkijän”?
– On tärkeää. että osaa olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Jukka Hakala ja Henri Myntti luotsaavat edustusjoukkuetta myös ensi
kaudella sivurajan molemmin puolin.
Ehkä tuohon vainukin kehittyy
ajan kanssa, mutta vaikea sitä
taitoa on opettaa ja harjoitellakaan.
– Mikä merkitys pituudellasi
(198 cm) on ollut maaleihin?
– Vaikea sanoa, mutta ehkä
jollakin tavalla sillä on ollut
osansa, niin myös puolustustyöskentelyssä, mutta kyllähän
hyviä maaliseppoja on tullut lyhyistäkin pelaajista.
– Mikä maaleistasi on jäänyt
erityisesti muistoihisi?
– Eipä niissä nyt mitään ihmeellistä ole sattunut. Ehkä
Rostockin paikallisottelussa St
Paulia vastaan sekä Suomen Cupin finaalissa Hongan verkkoon
tekemäni ovat niitä, jotka ensin
muistuvat.

– Mitä eroa on tehdä maali
Veikkausliigassa tai Kakkosessa?
– Ei siinä tekemisessä juuri mitään. Yhtä kivalta se aina tuntuu.
Ylemmissä sarjoissa tekopaikkoja vain tulee harvemmin,
kun vartiointipeli on siellä tarkempaa.
Kummalla, jalalla vai päällä
olet tehnyt enemmän maaleja?
– En muista, kun en ole pitänyt kirjaa, mutta kyllä aika
monta maalia on tullut päällä
puskemalla.
– Kasvaako itsekkyys, kun lähestytään vastustajan maalia?
– Riippuu tilanteesta. Maalintekijät pääsevät helpommin ”otsikoihin” ja ehkä sitä
herkemmin yrittää itse kuin

ryhtyisi syöttämään kanssapelaajalle, vaikka tälläkin olisi
mahdollisuus.
– Onko hyökkääjä tiukoissa
maalinedustan tilanteissa erotuomarin silmätikkuna herkemmin kuin puolustaja tai maalivahti?
– Kyllä puolustajalla ja varsinkin maalivahdilla on näissä tilanteissa tietty etunsa erotuomarin silmissä ja hyökkäävälle
joukkueelle tuomitaan virhe,
vaikka hyökkääjä ei virheentekijä olisikaan.
– Mikä jalkapallossa jaksaa sinua viehättää?
– Itse peli se on ja se, että saan
olla siinä mukana. Viehätyksen
saattaa kokea yhtä hyvin olet
sitten hyökkääjänä tai puolustuksessa.
– Ja lopuksi valmentaja rooliin, mitä uutta harjoitteluun,
kun uusi kausi on edessä?
– Tarkoitus on mennä eteenpäin ja kehittyä niin harjoittelussa kuin pelaamisessa. Aloitimme marraskuussa eli viime
kautta aikaisemmin.
Joululoman jälkeen tahti kovenee ja seuraava lepojakso on
vasta hiihtoloman aikaan. Paljon harjoitellaan, mutta eihän
suurissa jalkapallomaissakaan
pelaajat ole vuodessa viittä viikkoa pitempään erossa pallosta.
Nuoret pelaajat tarvitsevat aikaa kehittyäkseen ja sitä aikaa
talvikausi suo. Tässä tulee esille

myös se, että näkee ketkä nuorista haluavat todella kehittyä.
Työ selkiintyy sen jälkeen, kun
tietää ja näkee ketkä ovat mukana pyrkimässä joukkueeseen.
Toistaiseksi ainut miinus on
Hujasen Harrin polvileikkaus,
joka pitää hänet helmikuulle
saakka omissa harjoituksissaan.
On myös syytä käyttää hyväksi
Kokkolan nykyiset hyvät olosuhteet.

Maaliseppojen
KPV-aatelia
Hannu Lamberg 115
Olli Telimaa 80
Mikko Vacklin 80
Hannu Vainio 70
Matti Lento 60
Timo Vanhakangas 57
Arvo Lamberg 49
Raimo Sorvisto 46
Anders Backman 45
Leino Nisula 44
Henri Myntti 32
Niko Kalliokoski 30
Oheinen lista ei kerro koko totuutta, koska varsinkin ´40-50
luvulta ei ole tiedossa maalintekijöitä joka ottelusta. Suurimmat puutteet ovat ilmeisesti maakuntasarjan vuodelta
1953, jolloin KPV:n pelaajat tekivät 115 maalia kauden sarjaotteluissa. Mukana oli otteluita,
jotka päättyivät 19-0, 14-0, 12-0
10-1 jne.
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Kiitos Pallo-Veikoille
jälleen vuoden työstä kaupunkimme
nuorison ja kotien hyväksi.
82-vuotiaan seuran arvokkaalle työlle
menestystä kohti uusia haasteita.
KOKKOLAN KAUPUNKI

Vesikourut - rakennuspeltityöt

Esa Hakala Oy
Riipantie 12.
0400 560 957

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

1.3.2012
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3
6*
28
22
43
31*
9*
34
32
35
10*
11
18*
20
70*
68
12
7
36*
67
19*
62
44*
42*
65
69
41
48
52*
37*
17
30
47
39*
13
40
14
24
64
1
38*
15
5
26
25
16*
63
46
4
27
49
2
61
21
51
54*
57

Palvelupiste

ESPOO, Odilampi
ESPOO, Suomenoja
EURA
FORSSA
HEINOLA
HELSINKI, Ala-Tikkurila
HELSINKI, Herttoniemi
HELSINKI, Konala
HELSINKI, Lehtisaari
HELSINKI, Punavuori
HELSINKI, Vartioharju
HUITTINEN
HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNA
IISALMI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ, Seppälänkangas
JÄMSÄ
JÄRVENPÄÄ
KAJAANI, Petäisenniska
KANGASALA
KOKKOLA
KOTKA
KOUVOLA
KRISTIINANKAUPUNKI
KUOPIO, Kolmisoppi
LAHTI
LAPPEENRANTA
LAPUA
LOHJA, Tynninharju
LOIMAA
LOVIISA
MIKKELI, Tusku
MÄNTSÄLÄ
NOKIA
OULU, Oritkari
OULU, Toppila
PARKANO
PIETARSAARI
PORI
PORVOO
RAISIO
RAUMA
RIIHIMÄKI
SALO
SASTAMALA
SEINÄJOKI
TAMMISAARI
TAMPERE, Lakalaiva
TAMPERE, Lokomonkulma
TURKU, Keskusta
TURKU, Runosmäki
VAASA
VALKEAKOSKI
VANTAA, Koivuhaka
VANTAA, Vantaankoski
YLÖJÄRVI
TUKKUMYYNTI Koivuhaka

Osoite

Puh

Fax

Palvelupisteen päällikkö

07900 LOVIISA
28220 PORI

(019) 501 558
(02) 6340 600

(019) 531 057
(02) 6393 605

Roger Hansson
Kari Hyppönen

79700
61600
83900
87150
74700
61300
62600
79100
73670
40950
73300
75500
73100
63800
23500

(017) 561 695
(050) 306 9530
(013) 247 0361
(08) 626 622
(017) 752 310
(0400) 307 425
(06) 5661 567
(0400) 773 993
(017) 671 577
(014) 3722 091
(017) 463 1144
(013) 480 120
0400 649 292
(06) 5281 041
(02) 8424 500

(017)
(06)
(013)
(08)

Eero Hänninen
Pertti Mäkelä
Mika Lipponen
Jorma Heikkinen/Jarmo Immonen
Heikki Huuskonen
Pertti Mäkelä
Raimo Angervisto
Kuohukivi
Harri Saario
Vesa Kytölä
Seppo Parviainen
Harri Heikkinen
Kari Roikonen
Jarmo Kataja-Aho
Juha Laiho

Alkutie 1
Luoteisrinne 4
Filppulantie 18A
Viksbergintie 10
Vuohkalliontie 3
Tapulikaupungintie 8
Kirvesmiehenkatu 7
Hankasuontie 8
Lehtisaarentie 1
Perämiehenkatu 11
Linnavuorentie 28
Kolmikulmankatu 4
Verkatehtaankatu 1
Brahenkatu 25
Karjalankatu 23
Kuurnankatu 26 B
Kuormaajantie 15
Ekosentie 2
Vierikatu 7-9
Nuaskatu 3
Artturintie 4
Asentajantie 7
Sorvaajantie 7
Eräpolku 1
Lålbyntie 41
Neulalammentie 4
Launeenkatu 81
Toikansuontie 14
Hallitie 3
Korjaamokuja 2
Lamminperä 4
Porvoonkatu 8
Insinöörinkatu 9
Maisalantie 16
Yrittäjäkatu 11
Oritkarintie 6
Messipojantie 21
Teollisuustie 20
Vaunusepäntie 15
Paanakedonkatu 12
Teollisuustie 14
Varppeenkatu 22
Hakunintie 5
Tehtaankatu 2
Joensuunkatu 8
Harjukatu 3
Teollisuustie 8
Horsbäck
Korjaamonkatu 1
Lokomonkatu 25
Helsinginkatu 23
Vahdontie 11
Myllärinkatu 24
Peuranoronkatu 2
Kuriiritie 17
Vanha Nurmijärventie 74
Osinkotie
Kuriiritie 17

02970
02270
27510
30300
18200
00750
00880
00390
00340
00150
00950
32700
05830
13130
74120
80130
40320
42100
04430
87400
36200
67600
48220
45130
64300
70780
15610
53500
62100
08200
32200
07900
50150
04600
37100
90400
90520
39700
68660
28100
06150
21200
26100
11710
24100
38200
60100
10600
33840
33900
20100
20360
65100
37630
01510
01730
33470
01510

Porvoonkatu 8
Nuolihaukantie 5

ESPOO
(09) 7002 2360
(09) 7002 2369 Jukka Pekkanen
ESPOO
(09) 7002 2370
(09) 7002 2379 Tapani Ihalainen
EURA
(02) 86506,
116
(02)
8654 364
Tomi Salonen
Niittykatu
67100
Kokkola
Terminaalikatu
7, 67700
Kokkola
FORSSA
(03) Faksi
422 5055
(03) 422
5035
Ilpo Tuovila
(06) 823 5111
www.mesiel.fi
Puh. (06) 823 5100,
HEINOLA
(03) 7156 200
(03) 7141 003
Mauno Nora
HELSINKI
(09) 7002 2320
(09) 7002 2329 Aija Mäkelä
HELSINKI
(09) 7002 2330
(09) 7002 2339 Jani Pennanen
HELSINKI
(09) 7002 2350
(09) 7002 2359 Charles Wiedebaum
HELSINKI
(09) 7002 2340
(09) 7002 2349 Jan Juntunen
HELSINKI
(09) 7002 2357
(09) 2609 811
Jiri Mikkonen
HELSINKI
(09) 7002 2335
(09) 7002 2336 Pertti Kokkonen
HUITTINEN
(02) 568 460
(02) 568 461
Matti Nieminen
HYVINKÄÄ
(019) 450 303
(019) 450 306
Tapio Rytkönen
HÄMEENLINNA
(03) 6120 433
(03) 6533 532
Jarno Heinonen
IISALMI
(017) 3696 470
(017) 3696 480
vt. Pekka Soininen
JOENSUU
(013) 2481 700
(013) 2481 710
Antti Saastamoinen
JYVÄSKYLÄ
(014) 283 022
(014) 284 590
Asko Mattila
JÄMSÄ
(014) 747 740
(014) 747 741
Niko Luotonen
JÄRVENPÄÄ
(09) 2922 900
(09) 2922 882
Mauri Laurila
KAJAANI
020 778 9850
020 778 9851
Seppo Toppinen
KANGASALA
0400 882 786, (03) 3646 246
Arsi Timonen
KOKKOLA
(06) 8680 120
(06) 8680 121
Niklas Lindqvist
KOTKA
(05) 2285 030
(05) 2285 799
Timo Pirinen
KOUVOLA
(05) 3713 686
(05) 3115 505
Jukka Hölttä
LAPVÄÄRTTI
(06) 2213 388
(06) 2213 308
Jan-Erik Mattfolk
KUOPIO
(017) 3696 400
(017) 3696 410
Pasi Toppinen
LAHTI
(03) 875 110
(03) 7513 648
Pasi Arkkukangas
LAPPEENRANTA
(05) 4161 365
(05) 4161 366
Ilkka Äikäs
LAPUA
010 666 4090
(06) 433 5001
Leo Kivisalo
LOHJA
(019) 311 100
(019) 386 750
Kai Lahti
LOIMAA
(02) 7621 000
(02) 7621 040
Jari Hettula
LOVIISA
(019) 501 555
(019) 531 057
Piret Jahilo
MIKKELI
(015) 211 011
(015) 211 153
Väinö Siitari
MÄNTSÄLÄ
(0400) 869 939, (0500) 859 974
Arto Kauppinen
NOKIA
(03) 3416 100
(03) 3416 800
Harri Mäkelä
OULU
(08) 5380 400
(08) 3114 409
Markku Kallinen
OULU
020 778 0680
020 554 5220
Ismo Riekki
PARKANO
(03) 4482 149
(03) 4483 098
Pekka Leppihalme
PIETARSAARI
(06) 7622 222
(06) 7622 221
Björn Fröjdö
PORI
(02) 6312 200
(02) 6312 225
Kimmo Siirtola
PORVOO
(019) 5221 700
(019) 5221 777
Jan-Olof Gustafsson
RAISIO
(02) 4382 871
(02) 4383 343
Markku Alkio
RAUMA
(02) 8223 900
(02) 8239 647
Pekka Takaveräjä
RIIHIMÄKI
(019) 739 600
(019) 739 604
Kimmo Kiljander
SALO
(02) 7312 525
(02) 7312 515
Harri Veijalainen
SASTAMALA
(03) 5114 142
(03) 5114 200
Markku Mäkinen
SEINÄJOKI
(06) 2190 219
(06) 2190 121
Pasi Ylikantola
TAMMISAARI
(019) 2411280, 230747 (019) 230 767
Benny Rosenqvist
TAMPERE
(03) 2651 600
(03) 2657 172
Antti Heikkilä / Esko Puputti
TAMPERE
(03) 2634 100
(03) 2634 150
Pasi Kivisalmi
TURKU
(02) 2323 123
(02) 2323 124
Mika Pesonen
TURKU
(02) 2843 500
(02) 2384 717
Antti Vainio
VAASA
(06) 3620 362
(06) 3620 361
Michael Storås
VALKEAKOSKI
(03) 5843 244
(03) 5843 248
Ari Röksä
VANTAA
020 7851 780
020 7851 781
Richard Wiedebaum
VANTAA
020 747 9200
(09) 4789 2459 Jari Toivanen
YLÖJÄRVI
(03) 348 3715
(03) 348 3714
Joni Jokisalo
VANTAA
(050) 549 1712
Mikko Inkinen

PINNOITTAMOT

93 LOVIISA
97 PORI
PARTNERIT

*
*
*
*
*
*
*

HEINÄVESI, Heinäveden AutopalveluKermantie 3
JALASJÄRVI, Autoh. E. ja M. Mäkelä Keskustie 8
JUUKA, U ja M Lipponen Ky
Nunnanlahdentie 3
KAJAANI , Kajaanin Asennus Osa
Mainuantie 1
KIURUVESI, TB-huolto H ja A Huusko Niemistenkatu 16
KURIKKA, Autohuolto Pertti Mäkelä Keskuspuistikko 39
LAPPAJÄRVI, T:mi Raimo Angervisto Nissintie 10
LEPPÄVIRTA, Blue Truck Service
Tervonlammentie 4
LUIKONLAHTI, Huoltokorjaamo SaarioHuovilanpolku 1
MUURAME, Muuramen Rengaspiste Autotalontie 9
NILSIÄ, Nilsiän Autohuolto
Nilsiäntie 72
NURMES, Autoh. Esko Heikkinen
Raatihuoneenkatu 11
SAARIJÄRVI, TKR-Metal
Kunniavuorentie 10
SOINI, Soinin Auto Kataja-Aho
Multiantie 7
UUSIKAUPUNKI, Huolto Rengas Laih Autotehtaankatu 9

HEINÄVESI
JALASJÄRVI
JUUKA
KAJAANI
KIURUVESI
KURIKKA
LAPPAJÄRVI
LEPPÄVIRTA
LUIKONLAHTI
MUURAME
NILSIÄ
NURMES
SAARIJÄRVI
SOINI
UUSIKAUPUNKI

562 461
4575 209
247 0364
626 633

Palveluksessanne:
Antti
Porko, 040-351 0777 ja Erkki Koittola, 0400-269 990
Palveluksessanne:
*

(06) 5662 147

Antti Porko, 040-351 0777 ja Erkki Koittola, 0400-269 990
*
*
*
*
*

(017) 463 2153
(013) 480 120
(06) 5281 760
(02) 8418 551
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Pelaajakritiikki

Omien juniorien esiinmarssia
Viime kaudella 27 pelaajaa kaksi vähemmän kuin 2011 sai edustaa seuraa Palloliiton
virallisissa sarjaotteluissa ja pukea ylleen seuran peliasun. Tähän lehteen pyysimme pitkän
uran seuran eri tehtävissä vaikuttaneelta arviota joukkueessa
esiintyneistä, heidän avuistaan
pelikentällä ja antamaan suosituksia taitojen edelleen kehittämiseksi. Arvioinnin painavuutta lisää se, että hän kertoi
seuranneensa kaikki KPV:n kotiottelut Kakkosessa, harjoituspelejä ja muutakin joukkueen
toimintaa.
Asiantuntijamme
valitsi
tuosta joukosta arviointiinsa
14 eniten peliaikaa saanutta,
jotka kahta poikkeusta lukuun
ottamatta keräsivät peliminuutteja yli 1000. Arvioinnin ulkopuolelle jäivät loukkaantumisten takia pitkään poissa olleet
ja muutama nuori, joiden taitoja oli lyhyen peliajan perusteella vaikeaa määritellä.
Numerot pelaajan nimen perässä kertovat iästä, pelatuista
otteluista ja peliminuuteista.
1. Joonas Myllymäki,
23/15/1350. Omaa hyvät ja nopeat ulostulot, mutta avaussyöttöihin enemmän tarkkuutta ja
torjuntoihin varmuutta. On
selkeä ykkösmaalivahti, joka
kehittyy varmasti.
35. Aki Lyyski, 30/11/990. Keskityspalloissa on vielä iso ongelma. On parhaimmillaan lähitorjunnoissa.
3. Oskari Hinkkanen, 20/22/
1405. Antaa ensin vastustajan
ottaa pallon haltuunsa, kun
olisi iskettävä kiinni. Näyttää
olevan vasenjalkainen eli syytä
kehittää toista jalkaa tuhansilla
toistoilla. Miehessä on potentiaalia, mutta kovuutta lisää.

Paikallispeleissä tunnelma on parasta. Kuva on keväällisestä lämmitettävän ulkokentän vihkiäisottelusta, joka päättyi kaiketi molempia tyydyttäen 2-2.
on kehittynyt hyväksi taistelijaksi ja pelasi hyvän kesän.
8. Harri Hujanen, 19/16/1348.
Harri on hyväpotkuinen toppari ja puolustaja. On toppariainesta, joka vaatii vielä kokeneen kaverin rinnalleen.
Potentiaalia on, mutta harmittava loukkaantuminen häiritsi
kehitystä.

6. Teemu Mäki, 19/17/1457.
Hoiti vastuunsa kentällä tunnollisesti. Teemulla on hyvä
vasuri ja antaa hyviä kulmureita. Lisänopeuden hankintaan
syytä panostaa.

9. Jesse Kalliokoski,
26/20/1477. Oli Kolmosessa ylivoimainen, mutta Kakkosessa
meni hieman alle odotusten.
Arvoitukseksi jäi mikä olisi Jessen paras pelipaikka, mutta toki
toi joukkueeseen hyvän annoksen kokemusta lisää.

7. Konsta Tastula, 20/24/2135.
Juoksu on keinuntaa, mutta
tekniikka on kunnossa. Konsta

11. Samu Laitinen,
19/22/1411. Kesältä jäi jopa
odotettua parempi maalisaldo.

Vahvuutta on kaksinkamppailuissa ja hyvä pääpelaaja. Juoksussa etenkin lähtönopeutta
Samun olisi syytä kehittää.
15. Henri Myntti, 30/26/2257.
Ei varmaan paras tilanne olla
pelaaja/valmentaja. Henri jäi
yksin hyökkäyksissä pallon saadessaan, kanssapelaajat olivat
kaukana. Rauhallinen ja kova
toppari, joka oli vaarallinen erikoistilanteissa.

lannenopeutta kaivataan lisää.
26. Niko Kalliokoski,
30/21/1679. Kova toppari,
jonka pitkät syötöt menivät lähes aina omille. Nikon asenteesta hyvä ottaa oppia. Kun
Niko iskee, niin pallo tai pelaaja
jää. On hyvä päällä ja vapareissa. Lähtö- ja juoksunopeudessa on parantamisen paikka.

töissä oli usein 5 metriä liian
alhaalla. Nopeutta on, mutta
röyhkeys puuttuu. Ainesta Aarossa joka tapauksessa on.

34. Aaro Hedman,
19/22/1786. Kaudelta odotettiin jopa enemmän. Läpisyö-

Lisäksi peliaikaa sai 13 muuta
miestä, joiden peliaika jäi lyhyeksi. Merkittävimmät syyt siihen olivat loukkaantumisissa ja
vielä vähäisessä pelikokemuksessa, mutta sehän puute korjaantuu työtä tekemällä. Nuorille Kakkonen oli ehkä vähän
kova sarja. On syytä olla iloinen, että omat juniorit saivat
paljon peliaikaa ja muutamille
tuli peliaikaa jopa roppakaupalla, toteaa arvioijamme.
Hän haluaa korostaa, ja tiivistää näkemystään kahteen seikkaan: tärkeää on seuran talouden pitäminen kunnossa ja että
omat pojat pääsevät pelaamaan
eikä osteta muualta pelaajia.

keltaisia kortteja – ainoa ottelu
kauden aikana.

200 KPV:ssa pelaamansa ottelun rajan.

Hedman, Jesse De Jong, Harri
Heiermann ja Jere Kentala.

– Vain Niko Kalliokoski joutui
jättämään kerran pelin kesken
kahden varoituksen takia, KPV
– TP-47 (5.8.)

– Joukkueen nestori oli Tero
Koskela (13.10. -76). Lisäksi
kauden aikana 30 ikävuoden rajapyykin tavoittivat Aki
Lyyski, Henri Myntti ja Niko
Kalliokoski.

– Nuorimpana joukkueessa pelasi 16-vuotias Harri Heiermann ( 8.9. 1996).

21. Juho Paavolainen,
17/15/871. Nuorella pelimiehellä on tulevaisuus edessä.
Nöyrä joukkuepelaaja, joka saisi
käyttää ääntä enemmän.
23. Joni Vanhakangas,
21/20/1463. Teki töitä joukkueen eteen. Jonilta tärkeä maali
FC Santa Clausin verkkoon. Ti-

27. Arttu Seikkula,
19/19/1162. Nopeutta riittää, mutta ongelmia esiintyy
1/1-tilanteissa. Hymyä peliin,
sillä tämä on hieno laji. Käy
joskus liian kuumana ja urputtaa usein. Katse ylös, ei aina palloon.

Kesällä koettua
– Henri Myntti keräsi Veikkauspörssissä pisteitä eniten. Niko
Kalliokoski oli seitsemäs 15 pisteellä.
– Joonas Myllymäki pelasi
kolme nollapeliä kauden aikana.
– Jesse Kalliokoski sai katsella
keltaista korttia 9 kertaa kuten
myös Niko Kalliokoski.
– Henri Myntti ja Niko Kalliokoski ampuivat kumpikin kauden aikana kaksi rangaistuspotkumaalia.

– Niko Kalliokosken piikkiin
kirjattiin yksi oma maali, KPVPK-37 (22.9.).
– Mikko Laitala pääsi vaihdosta
kentälle useimmin – 9 kertaa .
– KPV:n otteluita tuomitsi kauden aikana 13 eri miestä.
– Mikko Juusola jakoi KPV:n pelaajille eniten keltaisia kortteja,
13. Lähinnä oli Ville Käldström
10 korttinäytöllä.

– Yhdellä KPV-varoituksella selvisivät erotuomareista kauden
aikana Vesa Toivola, Olli-Jussi
Sariola, Teemu Soini ja Niklas
Kankkonen.

– Olli-Jussi Sariola jätti 30.9.
KPV - PK-37 ottelussa jakamatta

– Niko Kalliokoski saavutti
28.7. PK-37 – KPV ottelussa

– Sarjaottelun kokemusta sai
27 pelaajaa, joista 12 oli alle
20-vuotiasta: Riki-Pekka Kuusela, Aleksi Kangasvieri, Teemu
Mäki, Harri Hujanen, Samu Laitinen, Mikko Laitala, Juho Paavolainen, Arttu Seikkula, Aaro

– Eniten peliminuutteja saaneista muodostuisi 4-4-2 järjestelmällä seuraava miehistö:
Joonas Myllymäki, Oskari
Hinkkanen - Niko Kalliokoski
– Henri Myntti – Harri Hujanen, Joni Vanhakangas – Jesse
Kalliokoski – Konsta Tastula Teemu Mäki, Samu Laitinen –
Aaro Hedman.
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Iloinen joulutervehdys!
Aina kun kuulen sanan Kokkola, jalkapallomuistot alkavat tulvia jostain sisuksistani
aurin-koisina, mutta totuuden nimissä myös Kalahallin
hiekkaisina. Kokkolaan tuleminen pelaajana 60-luvun lopulla tai 70-luvun alkupuolella
oli jotenkin erikoista. KPV ja
sen arkkivastustaja GBK olivat
voimiensa tunnoissa. Kokkolasta syntyi silloin kuten nytkin loistavia tähtiä suomalaiseen jalkapallokuuseen. Kun
tuli Kokkolaan, melkein tiesi,
että voittaakseen täytyy onnistua sataprosenttisesti.
Kokkolalaisista pelikavereista
tuli myöhemmin ystäviä, ja
kun heitä tapaa, tuntuu kuin
vuosia ei välissä olisi ollutkaan.
Jotenkin kokkolalaiset tuntuvat
aina hyvällä itsetunnolla varustetuilta, kivoilta ja huumorinpilkkeisiltä.
KPV:n tarina on uljas, ja tänään seura seisoo tukevasti

omilla jaloillaan tarjoten kasvun paikkoja omille junioreilleen. Edustusjoukkueen näkymät ovat myös valoisat. Voi
vain ihailla ja kiittää entisiä
ja nykyisiä seuran vetureita ja
vapaaehtoisia siitä suunnattomasta työstä, jonka he ovat
antaneet oman seuransa eteen
pyyteettömällä ja pitkäjänteisellä työllä.
KPV on menestystarina, joka
uskoo junioriensa kehittymiseen edustustasolle. Näiden
kasvat-tien nouseminen porras
portaalta seuraeliittiin on kaunis palkinto kaikille valmentajille, ohjaa-jille ja taustatyöntekijöille. Myös kaupunkilaisille
itselleen omien poikien näkeminen Keskus-kentällä vihreissä edustusasuissa kertoo
sidoksesta asuinpaikkaan ja
tarjoaa ylpeyden aihetta. Yhtä
suuren palkinnon tarjoavat ne
sadat lapset, jotka saavat pallon
avulla toteuttaa leikkejään ja

Pertti Alaja on kokenut Kalahallin tunnelman maalitolppien välissä pelatessaan.
kaveruuksiaan KPV:n hellässä
huomassa.
Palloliitto on käynnistänyt kokonaisvaltaisen seuraohjelman
rakentamisen yhdessä piirien ja
seurojen kanssa. Ohjelma valmistuu ensi vuoden lopulla ja
käynnistetään välittömästi sitten. Seuraohjelman perimmäisenä tarkoituksena on tuoda
elinvoimaa, hyvinvointia ja

apua seu-rojen arkipäivään ja
helpottaa kaikin tavoin seuroja tekemään keskitetymmin
ja osaavammin ja paremmin
mielin omaa arvokasta työtään.
Ohjelman on tarkoitus purra
seurojen eriarvoisuuteen sekä
myös kannustaa jokaista seuraa
löytämään oman tiensä kulkea
ja kehittyä.
Suomalaisessa jalkapallossa
jalkapalloseura on numero yksi

nyt ja iankaikkisesti. Seura on
pelaajan ja seuratoimijan jalkapallokoti, jossa on aina lämmintä ja kystä kyllä niin kuin
jouluna.
Toivotan Teille kaikille Jouluiloa ja Jalkapalloriemua Uuteen
Vuoteen!
Pertti Alaja
puheenjohtaja,
Suomen Palloliitto

Port tower

– mainio kokouspaikka lähellä keskustaa –

PortTower on paljon muutakin kuin portti suurteollisuusalueelle. Esimerkiksi
monipuolisesti muunneltavat kokoustilat tarjoavat nykyaikaiset ja toimivat puitteet
sekä yritysten että yhdistysten kokous- ja koulutuskäyttöön.
Seitsemännessä kerroksessa sijaitsevat kokoustilat sopivat niin kahden tai kolmen
ihmisen palavereihin kuin 80 osanottajan seminaareihin. Port Towerin monipuolisten
oheispalveluiden, kuten tulostuksen ja kopioinnin lisäksi, kokousasiakkailla on
käytössään sekä videotykit että siirrettävä videoneuvottelulaitteisto. Avoin langaton
verkko toimii kokoustiloissa ja Port Towerin ensimmäisessä kerroksessa.
Visit Center on korkeatasoinen edustustila, josta avautuu huikea näköala merelle
ja teollisuusalueelle. Visit Centerissä kokousasiakkailla on käytössään teknisten
laitteiden lisäksi 14 hengen kokouspöytä, 10 hengen oleskelutila sekä tilava sauna.
Tarjoilut kokous- ja saunatiloihin hoidetaan joustavasti PortTowerin alakerran
uudesta ruokaravintolasta Tower Bistrosta. Tower Bistron yhteydessä sijaitsee myös
lounaspalavereihin erinoimaisesti sopiva kymmenen hengen kabinetti.
PortToweriin on helppo tulla
Keskustan tuntumassa sijaitsevaan PortToweriin on helppo tulla. Aikataulut eivät petä
ainakaan pysäköintiongelmien takia, sillä pysäköintitilaa autoille löytyy runsaasti.
Kokouspalveluiden lisäksi PortTowerista voi tiedustella vuokratiloja yritysten
käyttöön. Ruokaravintola Tower Bistro palvelee sekä aamupala-, lounas- että á la
carte-asiakkaita.
Kokkolan Suurteollisuusalueelle suuntautuva liikenne tapahtuu PortTowerin Infopisteen kautta. Esimerkiksi suurteollisuusalueen yrityksiin menevät vieraat saavat
kulkulupansa Info-pisteestä.

Yhteystiedot: www.porttower.fi
Kokoustilojen vuokraus: 040 8314 820
Toimitilojen vuokraus: Pia Sundholm, 044 7809 099
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Arttu Seikkula oik., Mikko Laitala, Samu Laitinen, Joni Vanhakangas, Konsta Tastula, Henri Myntti, Aaro Hedman, Niko Kalliokoski ja Risto Pouttu saivat kotiin vietäväksi palkintopöydän kookkaimmat antimet.

Niko keräsi pokaalit
Edustuksen kauden 2012 päättäjäisiä vietettiin 10.11 hotelli
Kaarlen tiloissa. Ajankohta on
sikäli mielenkiintoinen, että
kauden 2013 peleihin tähtäävä harjoittelu oli jo aloitettu edellisenä maanantaina.
Kaksi kautta meni viikon verran päällekkäin.
Koolla oli 60-päinen joukko
edustuksen pelaajia, heidän
vaimojaan ja tyttöystäviään,
Pallo-Siskoja, järjestysmiehiä
ja tietenkin hallituksen jäseniä. Lämminhenkisessä tilaisuudessa puheenjohtaja Risto
Pouttu palautti katsauksessaan
mieliimme kuluneen kauden
tärkeimpiä tapahtumia sekä
luotasi hieman tulevaankin.
Puheessaan Risto totesi yhden taakan keventyneen seuran harteilta, kun lokakuussa
lähti viimeinen maksuposti
viime vuosikymmenellä syntyneistä veroveloista. Noita
eriä ehtikin mennä maksuun
kahden vuoden ajan kuukau-

sittain.
Kuluneen vuoden tärkein
päätös on kuitenkin ollut edustuksen strategian päivittäminen pelaajapolitiikan suhteen.
Etusijalle edustusjoukkuepelaajissa nostettiin omat kasvatit ja
alueen kasvatit. Kesä osoitti,
että se tie on oikea.
Tilaisuutta juontanut joukkueenjohtaja Jouko Vierimaa
nosti esille pelitapahtumissa
tärkeät tukiryhmät järjestysmiehet ja Pallo-Siskot esittäen
muutamia kysymyksiä järjestysmiesten osalta Hannu Helasterälle ja Pallo-Siskoista Pia
Heikell-Tastulalle.
Kentällä 22 pelaajaa pelaa ja
kolme tekee erotuomarin töitä,
mutta kentän reunalle tarvitaan vähintään saman verran
väkeä, jotta yleisön palvelu ja
järjestyksenpito sujuu.
Eeva-Kaarina Lampinen oli
jälleen kattanut palkintopöytää lukuisilla pokaaleilla. Lisäksi Pallo-Siskot ja järjestys-

Peltisepänliike

KH-STEEL Oy
kh-steel@hotmail.com
0400 151 799

miehet halusivat palkita omat
suosikkinsa.
Henri Myntti palkittiin kauden parhaana pelaajana Ville
Lampisen
muistopokaalilla.
Henkka sai myös maalitykin
palkinnon. Maalitykin palkintoon piti tänä vuonna iskeä 11
maalia. Seitsemän maalin mies
Samu Laitinen palkittiin tehopelaajana.
GBK:sta kauden kynnyksellä
vihreään paitaan siirtynyt Aaro
Hedman palkittiin vuoden tulokkaana, niin ikään ensimmäisen kautensa edustuksessa
pelannut Joni Vanhakangas
Amico Mäkisen Taistelijan
maljalla ja avainpelaajan palkinnolla Konsta Tastula. Arttu
Seikkula sai Pallo-Siskojen stipendin.
Niko Kalliokoski kuitenkin
puhdisti palkintopöytää tehokkaimmin. Nyt 206 sarjaottelua KPV:n paidassa pelannut
Niko sai 200 ottelun täyttymisestä komean pystin. Lisäksi
Niko sai valmentajan luottopelaajan palkinnon ja vielä järjestysmiesten valitsemana parhaan pelaajan palkinnon.
Seuran sihteeri Jouko Vierimaa päätti Vuoden maineteon
palkinnosta. Se meni KPV:n
hallitukselle ja puheenjohtaja
Risto Poutulle. Perusteena verovelkojen maksu ja taloudellisen syöksyn katkaiseminen.
Ilta päättyi ruokailuun ja
yleiseen hauskanpitoon. Onhan se hienoa vetää mustaa
pukua päälle ja juhlia upeassa
seurassa.

Kaikki palvelut
saman katon alta!

Yhdessä hyvä tulee.
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Ollin aikaan
Harvassa ovat ne jalkapalloihmiset, jotka voivat esittää yhtä kattavan listan työstään tämän lajin parissa kuin
mitä on KPV:n puheenjohtajaksi valitulla Olli Peltoniemellä. Sen todistavat oheiset,
hänen tärkeimmät virstanpylväät KPV:ssa. Pallopiirin ja Palloliiton tehtävät ovat vielä luku
erikseen.
Kymmenes ikävuosi merkitsi
hänelle jäsenkortin hankintaa ja siitä jatkui vuosia kestänyt pelaaminen juniorijoukkueissa. 1962 Olli Peltoniemestä
leivottiin jalkapalloilun Suomen nuorten taitomestari.
Samana vuonna hän puki
ensi kerran edustusjoukkueen
pelipaidan ylleen ja se toistui
kaikkiaan 67 kertaa. Valitettavasti oma, loukkaantumisten
sävyttämä, pelaajaura päättyi
jo 24-vuotiaana kahden selkänikaman murtumiseen. Maajoukkuepaitaankin hän kerran
pukeutui.
KPV:n onneksi työ jatkui sivurajan toisella puolella. A-nuorten Suomen mestariksi hän
valmensi KPV:n 1967. Edustusjoukkueen valmentajaksi hänet
kutsuttiin 1971 ja hänen valmennuksessaan joukkue voitti
SM-hopean ja kaksi SM-pronssia. Sitä pestiä hän hoiti 8

kautta eli kauemmin kuin yksikään toinen KPV:ssa, sotien
jälkeisenä aikana.
Seuran johtokunnassa hän
on ollut kuusi vuotta. Siinä
on katetta riittävästi oheisille
hänen kirjoittamilleen ajatuksille ”Olli teeseille”, seuran jäsenille ja muillekin jalkapallon
ystäville luettavaksi ja elämänohjeiksi seuratoiminnassa.

www.kokkolanteollisuuspinnoitus.fi

vote

KPV:ssa ”palattiin Ollin aikaan”.

Teesit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Liikunta on hyvinvoinnin tukijalka.
Urheilu on lieveilmiöineenkin iso juttu.
Jalkapallo on kiehtova laji.
KPV herättää edelleen lämpöä ja intohimoa.
Ole mukana jossakin itseäsi isommassa.
Pääasia ei ole saavutettu tulos, vaan tehty työ.
Laita itsesi likoon.
Mokaaminen on sallittua ja hyödyllistä.
Harjoittelun määrää ei korvaa mikään.
Sen, mitä teet, tee intohimolla ja anna sen näkyä.

Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700

Satamamme viikottaisten konttiliikennevuorojen avulla
yrityksesi rahti kulkee kaikkialle maapallollamme – tai sieltä
Kokkolan Satamaan. Helposti, joustavasti ja edullisesti.

Puh: (06) 824 2400 • Faksi: (06) 824 2444
satama@kokkola.fi • www.portofkokkola.fi
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Joulukuista kokouskutsua olivat noudattaneet nämä pallosiskot, edessä vas. Pia Heikell-Tastula, Veera Ihalainen, Tuula Rannisto, Sirpa Rita, Venla Tastula ja takana Kristiina Ihalainen,
Outi Oosi-Overton, Elina Vierimaa, Marita Hakala, Päivi Harju ja Pia Savolainen.

Pallo-Siskot 60 vuotta

Arvokasta työtä nuorten hyväksi
60 vuotta eli kaksi sukupolvea on kunnioitettavan pitkä
määrä vuosia ajallisessa elämässämme. Näin pitkä elämänkaari
tuli elokuussa täyteen KPV:n
naisjaosto Pallo-Siskoilla. Jaoston työn ja tulokset tuntien
on helppo sanoa, että meidän
kaikkien seuran jäsenten toive
on, että jaosto voi hyvin ja sen
jäsenet katsovat luottavaisena
kohti seuraavia vuosikymmeniä. Tässä julkaisussa on vuosikymmenten varrella lukuisia
kertoja esitelty jaoston toimintaa, mutta pieni kertaus menneeseen ei ole pahitteeksi, vaan
kiitokseksi.
Pallo-Siskojen syntysanat lausuttiin Morsiussaaressa Rauha ja
Leo Pyrekosken huvilalla 12.8.
1952. Idea kokoontumiselle
ja jaoston perustamiselle oli

Emma Paavolaisen. Kyseinen
huvila oli turvallinen paikka,
olihan Leo Pyrekoski tuolloin
seuran rahastonhoitaja. Kokous
valitsi jaoston ensimmäiseen
johtokuntaan Hilkka Vainion
pj, Aila Nikon siht, Mary-Lisbeth Tiaisen rh, neiti Jakobssonin, Raija Salon, Annikki Heikkilän, Aune Hongellin ja Maire
Laineen. Signe Kaleva oli myös
alkuvuosien aktiivinen jäsen.
Heti alkuun joukko löysi ne
toiminnan muodot, jotka todettiin mielekkäiksi ja joista
useimmat ovat sittemmin säilyneet ohjelmassa tähän päivään saakka. Rusettiluistelu
lienee ainut, joka putosi kuvioista pian. Muita toimintamuotoja ovat vuosien saatossa olleet
käsitöiden ja leivonnaisten teko

Jäätelökioski oli yksi pallosiskojen projekteista urheilukentällä.

myyjäisiin, joita oli pääsiäisenä
ja jouluna. Ennen pitkää toiminta huipentui kesäkauteen
ja urheilukentälle. Siellä pallosiskot olivat lipunmyyjinä, pitivät kanttiinia ja kioskia, joka
oli toiminnassa muidenkin yhdistysten tilaisuuksissa kentällä.
´50-luvun loppupuolella pallosiskot ”vetivät henkeä” parina
vuotena ja kentällä palvelusta
vastasivat A ja C-nuorten vanhemmat. Viime vuosina pallosiskoja on tarvittu seuran eri
tilaisuuksiin vastaaman tarjoilusta sekä toimimaan emäntinä
Klubilla VIP-tilaisuuksissa.
Kokoontumisia oli kerran
kuukaudessa, joinakin vuosina joka toinen viikko ja joskus jopa kerran viikossa. Kokoontumispäivä oli yleensä
tiistai ja silloin kokoonnuttiin
vuorotellen kunkin kotiin. Kokouksissa kerättiin kahvirahaa
ja jopa aviopuolisoiltakin jäsenmaksut, vaikka he eivät olleet
mukana. Usean aviopuoliso pelasi tuohon aikaan edustusjoukkueessa.
Vuosien saatossa toiminnassa on ollut mukana mittava
joukko kokkolalaisia naisia,
pelaajien ja luottamusmiesten
aviopuolisoita sekä juniorien äitejä. Taidettiin elää ´60-lukua,
kun joukko kasvoi ja mukaan
tuli tyttöiässä olevia. Viriteltiin
oman tyttöjaoston toimintaa,
mutta pitempää elonkaarta sille
ei kertynyt. Parhaana vuonna
on papereihin kirjattu 35 aktiivin mukana olo. Taannoin heräteltiin yhteistyötä myös naapuriseuran suuntaan, mutta
heillä ei löytynyt kiinnostusta
vastaavaan toimintaan.

Pallo-Siskojen työ on ollut
merkittävää seuran taloudelle
ja perustavan kokouksen päätöksen mukaisesti
varsinkin
junioreille, joille on annettu
matka-avustuksia ja pelikauden
päättäjäisissä stipendejä.
Jäsenien työstä saama oma
hyöty on ollut parasta henkisellä puolella. Työn arvostus on
ollut korkeassa kurssissa seuran
hallituksessa, mutta pääasiassahan kiitos on tuotu julki sanallisesti ja joitakin naisia seuran
ansiomerkillä muistaen. Jos on
kokoonnuttu pitopöydän ääreen, niin se on tapahtunut kauden avauspotkua odotellessa ja
pelikauden päätteeksi. Muutama lyhyempi yhteinen matka
on tehty ja Honkapirtin aikaan
saatettiin tehdä pyöräillen huvilaretkiä ja siivota samalla majaa.

Jaoston puheenjohtajina ovat
vuosikymmenten aikaan olleet
Hilkka Vainion jälkeen Maire
Laine, Emma Paavolainen, pisimmän jakson Leena Telimaa
ja sittemmin Raija Salo, Virpi
Sorvisto, Pia Savolainen ja nykyisin kutsu työn ääreen tulee
Elina Vierimaalta.
Juhlavuoden kunniaksi PalloVeikko tavoitti muutamia pitkän talkoosaran Pallo-Siskoissa
vaikuttaneita. Pyysimme heitä
muistelemaan tapahtumia, toiminnan hyviä tai parannusta
kaipaavia puolia sekä perustelemaan omaa mukana oloaan.
Näin he kertoivat.
Annikki Heikkilä, oli alkuajoista lähtien vuosikymmeniä
mukana. – Tulin mukaan seuratoimintaan nykyisen avio-

Asta Moilanen, Jenny Mäntylä ja Agnes Tyynelä olivat makkaragrillillä
palvelusvuorossa.
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puolisoni ja silloisen kihlattuni Tenhon myötä. Hän pelasi
edustusjoukkueessa. Työtä tehtiin innolla ja se oli henkisesti
palkitsevaa. Tuli monta hyvää
ja pitkää ystävyyssuhdetta naisten kesken. Mitään merkittävää
ei vuosien tapahtumista jäänyt
painamaan mieltä.
Aira Järvi tuli mukaan
´50-luvulla. – Aviopuoliso Matin pelaamisen Telimaan Leena
käytti hyväksi ja houkutteli
mukaan. Se toi minulle paljon ystäviä ja olimme kuin aidosti siskoksia. Ompeluilloissa
puhuimme avoimesti omista
asioista ja jaoimme toisen
huolia, kun niitä ilmaantui.
Hauskoina tapauksina muistuu mieleen, kuinka Telimaan
Leena kodissamme näytti nuorelle äidille mallia vauvan kapaloimisessa. KPV:lla oli UEFAcupin ottelu FC Kölniä vastaan,
kun jalkapalloilulle lämmennyt toimitusjohtaja kehotti
minua lähtemään kesken työpäivän kentälle ja valmistautumaan makkaranpaistoon illan
tärkeässä ottelussa. Siskojen
kanssa pitkällä yhteisellä taipaleella eletyt tapahtumat jättivät
paljon hauskoja muistoja, joiden kertomiseen ei lyhyt palstatila riitä ja kovin tiiviissä muodossa niiden huumori ei ehkä
vieraalle avautuisi.
Vuokko Peltoniemen aktiivinen kausi alkoi ´60-luvulla.
– Olli-puolison perässä sitä
mentiin KPV-perheeseen. Toimintaan kuuluivat jopa viikoittaiset ompeluseurat kodeissa,
kioskitoiminta peleissä ja omat
pikkujoulut. Peli vei sunnuntain ajasta järjestelyineen kolmisen tuntia. Kullakin oli oma
vastuualueensa ja ajan mittaan muodostuivat jopa vakioasiakassuhteet. Seljannin Niilo
osti tummalta tytöltä tummaa
makkaraa ja vaalealta vähemmän kärventynyttä. Tavallinen
määrä oli 15 siskon vaiheilla,
mutta joskus oli enemmänkin.
Siihen joukkoon oli mukava
kuulua, tuli ystäviä ja olemme
kokoontuneet edelleenkin. Kal-
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Pallo-Siskojen lokakuisessa tiistai-illan palaverissa 1992 olivat mukana edessä vas. Annikki Heikkilä, Raija Salo, Leena Telimaa, Sylvi Kallio ja takana Aira Järvi, Aune Erkinheimo, Ninni Salo, Hely Kallio, Elma Lytz, Sally Vainio, Margareta Seppälä, Eira Seppälä ja Terttu Sallamaa.
lion Sylvi oli persoona, joka jutuillaan piti huolen, että hauskaa oli. Naurua riitti, kun Sylvi
kertoi villahousujensa pudonneen keskellä kaupunkia tai
tuulen temmanneen peruukin
päästä.
Pia Savolainen piti ohjaksia
vuosisadan molemmin puolin.
– Taisivat olla Telimaan Leena
ja Sorviston Virpi, jotka puhuivat minut mukaan. Pääsin tutustumaan mielenkiintoiseen
seuratoimintaan aina johtokuntaa myöten. Lähinnä toiminta pyöri otteluiden ympärillä ja nyt on klubihuoneisto
tullut mukaan, joka vaatii siskoilta panostusta. Työn mukana sain uusia ystäviä, vaikka
kantajoukko oli entuudestaan
jalkapallon ja ”Ekku”-puolison
kautta tuttua. Vetäjällä on oma
taakkansa saada pysymään jou-

kot mukana, mutta sosiaalinen
kanssakäyminen tuo arvoja,
joilla mennään eteenpäin. Joskus oli epätietoisuutta jopa pelipaikasta, mihin tavarat rahdataan tai sähköt eivät toimineet
eikä kahvipannu porissut. Vapaa-aika on jokaisella rajallinen, mutta toivottavasti tälle
arvokkaalle työlle riittää jatkajia.
Elina Vierimaalla on tuoreimmat tiedot toiminnasta. –
Omat pojat pelasivat junioreissa
ja myös aviopuoliso Jouko saa
ottaa osavastuun siitä, että tulin mukaan. Kiinnostus liikuntaan oli minulla jo aikaisempaa
perua. Työ on ollut tosi kivaa ja
porukassa kuulee hauskoja juttuja. Sivulliselle saattaa ehkä
olla vaikea tätä ymmärtää ja
tiedostaa kuinka tärkeää työtä
teemme ja kannamme tässä
työn kautta osaltamme vastuuta nuorisosta. Hienoinen
huoli on jatkosta, kun yhdistystoimintaan entistä harvemmalla riittää mielenkiintoa.
Sinä tämän lukijana olet tervetullut karistamaan mielestämme tuonta huolta, ja vaikkapa ystäväsi kanssa. Meistä
tulee helposti ystäviä.

Tukku (96) 822 9256
Heidi 040 832 8980
Timo 040 545 1159
lindell@flowers.kpnet.com

uudisrakentaminen

P U H U M M E K E H O S I K I E LT Ä

Teemme sen mahdolliseksi
Rantakatu 14 A
Kokkola
nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

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

JOULUTARJOUS KPV:N JÄSENILLE KAIKKI PALVELUT -20%. KYSY MYÖS OMT AKUUTTIAIKOJA
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Mannströmien jalkapalloperhe: Ina, Rolf, Pia, Ada ja edessä Lotta.

Perheonneenkin voi liittyä

Rakkautta jalkapalloon
Pelimannitiellä, Pia ja Rolf
Mannströmin kodissa, on
helppo puhua jalkapalloilusta.
Ei tule mieleenkään katsoa kellosta ajankulua pimeän marraskuun illassa. Iltana, jona
luulisi jalkapalloperheissä vietettävän siestaa pitkän kauden
päätteeksi.
Toisin on Mannströmeillä.
Toimittaja soittaa ovikelloa
hieman ennen sovittua tapaamista. Oven avaavalta Pialta
saan kuulla, että isäntä ei ole
ehtinyt harjoituksista kotiin.
Nyt syksyllä otetaan talteen se
hyöty ajassa ja olosuhteissa,
jonka kautta kasvatetaan rakoa kilpailijoihin.
Niin Pialla kuin Rolfilla-

kin on vahva urheilullinen
tausta lapsuudenkotiensa perua. Pian, s. Lehto, lähisuvussa on useammankin urheilulajin harrastajia isoisää
myöten. Sama kiinnostus pätee Rolfikin sisarusparveen ja
taisipa Gunnar-isäkin juosta
aikanaan nappulakengät jalassa naapuriseuraa edustaen.
Äskettäin edesmennyt Auneäiti tuki voimakkaasti lastensa
harrastusta. On syytä lisätä,
että Rolf on setä niin HJK:n Sebastian Mannströmille, Mariehamn IFK:n Patrik Byskatalle
kuin myös KF 10:ssä naisten
liigaa pelaavalle Viktoria Byskatalle, joilla kaikilla on myös
KPV-taustaa.

Pelaajaura numeroin
Omat, seuran ja Palloliiton tilastot kertovat Rolf Mannströmin pelaajaurasta seuraavaa:
■ A-nuorten SM-pronssi KPV:ssa 1974.
■ Ensimmäinen sarjapeli KPV:ssa 9.5. 1976 KPV-OPS 3-0
■ Ensimmäinen maali mestaruussarjassa 4.9. 1977
Kiffen-KPV 1-2.
■ Pelejä KPV:n edustusjoukkueessa 195,
SM-sarjamaaleja 6.
■ Pelejä Ruotsin Sandåker SK:ssa 44 (1979-80)
■ Pelejä Sepsi-78:ssa 22 (1981)
■ Pelejä 26 kauden aikana No Starsissa n. 500
■ Suomen Cupin pelejä 30-40 (KPV ja Sepsi-78)
■ Pelejä juniorijoukkueissa n. 100
■ Kohokohta Suomen Cupin finaalissa Haka-KPV 3-2
(1982)
■ 21-v. maajoukkueleirityksessä (1977)
■ Kolme SM-kultaa No Starsissa JKKI-turnauksista

Synnytys ja peli
samana iltana
Pia jakaa nykyään päivän työpanoksensa kahtia, puolet
menee Kiurun leikkaussalissa
sairaanhoitajana ja toinen
puolikas Rolfin tilitoimistossa.
Myös Pia on vahva vaikuttaja
KPV:n tyttöjen jalkapallotoiminnassa. Pari joukkuetta
saa nauttia hänen huoltajaja joukkueenjohtajan roolista. Sen ohella, että pyykkikoneesta vaaditaan kierroksia
lähes päivittäin, saattavat Pia
ja Rolf tempauksillaan yllättää
junioritoiminnan muutkin vetäjät. Siitä tuli tuore todistus,
kun he kattoivat ruokapöydän
koreaksi koko joukolle pelikauden päättäjäisiin.
- Ennen pitkää, Rolfin kautta,
jalkapallo tuli minunkin harrastukseksi, kun oli 1985
menty yhteen ja sitä rataa
elämä on pyörinyt. Koskaan,
ainakaan toistaiseksi, ei kumpikaan ole ehdottanut vakavissaan tästä harrastuksesta
luopumista, enkä tunne menettäneeni tämän johdosta
elämässäni mitään ratkaisevaa. Lapset Ina 22, Ada 16 ja
Lotta 11 syntyivät aikanaan
ja ehtihän Rolf kentiltä sentään paikalle todistamaan jokaisen tytön tuloa maailmaan.
Inan syntyessä oli hieman vaikeampaa, kun edustusjoukkue
pelasi samana iltana. Rolf seurasi pelin kulkua ikkunasta sen

minkä toiselta illan jännityskohteelta pystyi. Se päivä oli
pelastettu lopullisesti, kun
KPV voitti RoPS:n 2-1, muistaa Pia. Ina opiskelee Turussa
ja niin hänelle kuin Adalle ja
Lotalle ovat KPV:n tyttöjalkapalloilun kuviot tuttuja. B-tytöissä pelaavan Adan juniorivalmentajat valitsivat vuoden
2012 tyttöjunioriksi.
Jalkapalloharrastuksella tyttöjenkin lajina ei ole kovin
pitkää historiaa ainakaan niin
suosittuna kuin se on tänä päivänä. Pia ei näe kehityksen jatkumiselle mitään esteitä tai
vaaroja. – Kyllä tytöt ovat mukana tosi mielellä eikä kodeistakaan ole kuulunut mitään
negatiivista. Kaikki hoitavat
läksynsä ja muut velvoitteet.
Kustannuksiltaan jalkapalloilu
on harrastajalleen vielä edullisimmasta päästä. Joukkueilla
on omat budjetit, joihin varat
kerätään tukijoilta ja lisenssimaksuina. Niistä katetaan suurimmat menoerät. Pieniä lisäpanostuksia tarvitsee kerätä
kauden aikana matka- ja ruokakustannuksiin. Vanhemmat
hoitavat osuutensa pääsääntöisesti kunnialla, mutta eihän
aktiivisuuden lisääminen pahaa tekisi, vihjaisee Pia.

Seuratoiminnan
kuviot tuttuja
Rolfilla, pelimiesten kesken
tutummin Mannella, on seu-

ratoiminnasta KPV:ssa varsin
mittava kokemus. Ensin juniorivuodet, sitten aktiiviura
edustusjoukkueissa, valmentajana junioreille ja miehille
sekä vuosi seuran johtokunnassakin. Hänen sanomisellaan on katetta niin kentällä
kuin pelialueen ulkopuolella.
Ekonomin koulutus vahvistaa
talousasioiden
ymmärrystä
ja tästäkin lahjasta saa KPV
osansa.
– Oma pitkä ura antaa mahdollisuuden olla esimerkkinä,
pysyn näin hyvässä kunnossa
ja olen saanut hyviä ystäviä.
Tyttöjen pariin tulin nähtyäni heidän asemansa seuran
junioritoiminnassa.
Tyttöjä
ei arvostettu, kohdeltiin jopa
epäoikeudenmukaisesti ja tietysti myös omien tyttöjen kiinnostus, perustelee Manne sitä
työtä, joka teki hänestä KPV:n
tyttöjalkapalloilun uranuurtajan. Hänen käsissään on nykyään lähes kaikki tarpeellinen
tieto 150-päiseksi kasvaneesta
tyttölaumasta.
Toiminta tyttöjen parissa on
täysin vertailukelpoista poikiin nähden. Lenkit juostaan
yhtä lujaa, fysiikkaa ja taitoa
kohotetaan samanlaisin opein.
Niinpä Manne uskaltaakin lisätä, että tyttöjen tunnollisuudesta, asenteesta ja kaikesta
tekemisestä voisivat miespuoliset ottaa mallia, kun keskustelemme Kokkolan jalkapalloilun tilasta.
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KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN

Kun homma on
hanskassa,
niin
valmentajakin voi
rentoutua.
Toistaiseksi seuran tyttöjalkapalloilun yläraja on B-tytöissä
ja Ykkösessä, mutta Manne toivoo sen vähitellen nousevan
kohti naisjalkapalloilua. Nyt
on voimassa yhteistyösopimus KF-10:n kanssa, mutta olisihan se paikallaan, jos jo juniori-ikäisillä olisi tavoitteena
oman seuran edustusjoukkue.
Tämäkin tavoite on osa sen
kokonaisuuden perustaa, että
kaikilta osin seuran organisaatio olisi saatava kuntoon. Olisi
puhallettava enemmän yhteen
hiileen, kun ehkäpä pääosin
taloudesta johtuen seuran sisällä on tavallaan toistakymmentä ”pientä seuraa”. Näiden toivomustensa taustaksi
on Mannella kokemukset lajin kulttuurista Ruotsissa sekä
matkoilta eräisiin muihin eurooppalaisiin jalkapallomaihin. - Ruotsin vuodet opettivat minut paitsi itsenäiseksi,
niin jalkapalloilusta, että se on
joukkuepeliä, tiivisti Manne
nuoruuttaan.

Juoksulenkeillä
yhä tiennäyttäjänä
Mannella on takanaan todella
varsin mittava pelaajaura, virallisia Palloliiton sarjapelejä
ehkä enemmän kuin yhdelläkään toisella. Jos mukaan
otetaan juniorina sekä ikämiehenä pelatut, niin määrä
liikkuu jo tuhannen tuntumassa.
Pelaajana häntä voi nimetä
suomalaisen sisun perikuvaksi, lenkillä keulamiehenä
eikä penkillä istuminen pääs-
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syt miestä koskaan lannistamaan. Näin kävi varsinkin keväisin opiskeluvuosina, kun
valmentajat epäilivät Uumajassa opiskelleen talviharjoittelua. Mannen filosofia pelipaikan lunastamiseen on
yksinkertainen: ”Pelaajasta itsestään se on paljon kiinni”.
Myötätunnosta seuraa kohtaan Manne suostui 1995 toimimaan 38-vuotiaana edustusjoukkueen valmentajana.
Elettiin seurahistorian vaikeimpia vuosia, eväitä ei
paljon ollut ja niinpä putoaminen Kakkoseen oli seurauksena. Kauden opetukset
hän haastattelussa aikanaan
tiivisti muutamaan ajatukseen:
”Poissaoloihin pelaajat pyrkivät keksimään syitä, kaikki eivät tuntuneet tietävän mitä
varten ovat mukana, pelaajilta
puuttui kunnianhimoa”. Siinä
oli selitystä tapahtuneelle. Jo
keväällä hän saattoi todeta: ”
En epäilisi pärjäämistä, mikäli
pukisin pelipaidan päälle”. Sen
kunnian hän valmentajana
joutuikin kauden aikana ottamaan neljässä ottelussa.
KPV:n ohella on Mannen taidoista päässyt osalliseksi myös
No Stars, jonka miesjoukkueessa hän aloitti 31-vuotiaana
pelaaja-valmentajana. Myös
toimitsijatyö on ”Notareissa”
hänelle tuttua. Takana on johtokunnan jäsenyys vuodesta
1980 ja tuosta ajasta viimeiset
15 vuotta hän on ollut seuran
puheenjohtaja. KPV:n kultaisen ansiomerkin hän sai 2010
ja piirin hopeisen ansiomerkin 2000.

• rahtipalvelut kattavasti kotimaassa
• kiviainesmyynti ja -toimitukset
• kuljetus-, nosturi- ja vaihtolavapalvelut
• maanrakennusurakointi

***
Jutun pääotsikko syntyi toimittajan päässä samalla, kun
olin haastattelun jälkeen sulkenut Pian ja Rolfin kotioven.
Lukija voi päätellä edellä olevasta tekstistä, kuinka kohdalle otsikko osui. Puhuttiin
illan mittaan jalkapallosta paljon laajemminkin.
-vote

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola
Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi

Hauskempaa
arkea
Anvialta sukkelimmat laajakaistat
ja kiinnostavimmat tv-kanavat
koti-iltojen iloksi.
Katso lisää:

www.anvia.fi

Asiakaspalvelu 06 411 3300
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Pappakerho muistutti jäseniä velvoitteesta
Keväällisen Pallo-Veikon ilmestymisen jälkeen seuran
Pappakerho on keskittynyt
enemmänkin
seuraamaan
vihreän veran kesäisiä tapahtumia kuin istumaan kokouksissa.
Yhteistä kerrottavaa sentään
löytyy.
Tavanomaiset neljä kokoontumista voidaan silti kirjata
kuluvallekin vuodelle ja johtoryhmä on kokouksissaan
Eero Vantusen johdolla valmistellut tapaamisia ainakin
yhtä monesti.
Ennen sarjakauden alkua kokoonnuttiin seuran Klubille
muistelemaan, sanan varsinaisessa merkityksessä. Paikalle oli hankittu Muistiluotsiyrityksestä muistiasiantuntija
Liisa Syrjälä kertomaan eritoten ikäihmisille niin tärkeästä
muistihuollosta. Lisäksi paikalle oli kutsuttu naapuriseuran pelimiehiä menneiltä vuosikymmeniltä.
Kutsua olivatkin noudattaneet Göran ja Roy Grahn,
Karl-Göran Kronqvist, Gustav Hägg, ja Jouko Rokala.
Tälläkin kertaa nauruhermot
joutuivat koetukselle, kun
yhteisiä, vanhoja tempauksia muisteltiin ja esitettiin
Liisalle vastattavaksi toinen
toista hauskempia kysymyksiä
omista muistikommelluksista.

Tietoutta muistin vaalimisesta olivat saapuneet hakemaan nämä pappakerholaiset. Eturivissä tilaisuuden gbk-laiset kunniavieraat, vas. Gustav
Hägg, Jouko Rokala, Karl-Göran Kronqvist, Roy ja Göran Grahn.

Muistiasiantuntija Liisa Syrjälä jakoi papoille kansantajuisin esimerkein tärkeää tietoa muistihuollosta.

Isomman urakan pappakerho otti seuran hallitukselta
hoidettavaksi, kun lähetettiin
satamäärin kirjeitä ystäville ja
tutuille muistutuksena jäsenvelvollisuudesta.
Tulos oli tyydyttävä, mutta
ei se ollut sellainen kuin postittajat toivoivat. Hämmästystä herätti se, että miksihän
niin monelle vuosittainen jäsenmaksu on niin suuri ja vaikea asia hoidettavaksi?
Se on pieni kiitos seuralle
niistä hetkistä, joita itse kukin on saanut kokea seurassa
omina aktiivivuosinaan. Kiitoksen ansaitsevat ne muutamat, jotka maksoivat jäsenmaksun moninkertaisena,
kannattajajäsenmaksuna.
Syksylle oli suunniteltu Sa-

kari Oravan luentotilaisuutta,
mutta se jouduttiin viime hetkellä peruuttamaan Sakarille
tulleen henkilökohtaisen esteen johdosta. Projekti tullee
toteutumaan myöhemmin.
Pappakerhon vuosi päättyi jo
kolmannen kerran Pasaatiin ja
nauttimaan Elina Mäen maittavasta joulupöydästä. Tilaisuudessa palkittiin ”Herun”
muistopalkinnolla
Pappakerhon synnyttäjä ja idearikas vetäjä Eero Vantunen. Kesällä edesmennyt Leo ”Lella”
Torppa oli ideoinut Lellan
muistopallo-palkinnon. Sen
ensimmäisenä saajana palkittiin Pallo-Veikon toinen ”isä”
Jukka Peltoniemi.
Moldovalainen viulisti Serugei Popov viihdytti pappoja

Rauhallista Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta!

Muistiliiton ohjeista voi itse kukin
valita sopivia niin arki- kuin pyhäkäyttöönkin.

Energiaa.Luonnollisesti.

|

Ditt naturliga val av energi.

taidokkailla esityksillään sekä
Jukka ja Olli Peltoniemi laululla.
Vote testasi pappojen muistia tietovisailulla. Ratkiriemukkailla ”Vingenkadun Itellan” sähkeillä oli muistettu
useita pappoja.
Pappakerho pyrkii luonnollisesti myös seuraamaan oman
jäsenistönsä keskuudessa tapahtuvia muutoksia. Sellaisia
ovat esimerkiksi merkkipäivät,
kuolemat ja erilaiset huomionosoitukset.
Onnitteluja on välitetty tasavuosien johdosta ainakin
Reijo Jalavalle, Kari Lemposelle ja Juhani Paavolaiselle.
Jaoston edustus oli myös saattamassa Jalo Telimaata viimeiselle matkalle.

Joulujuhlassa saivat Pappakerhon vetojuhdat Eero Vantunen ja
Jukka Peltoniemi kiitosta työpanoksistaan seuran ja pappojen hyväksi.

PALLOVEIKKO Syksy 2012

15

Paluu juurille vihreälle linjalle
– KPV:n rooli kasvattajaseuran asemassa on tärkeä. Seuran 82-vuotisen maineikkaan
historian ajan seura on tehnyt
tuota loistavaa työtä ja luonut
tasokkaita pelimiehiä ja naisia
pelikentille niin Suomeen kuin
kansainvälisillekin nurmille.
Laadukas ja ammattimainen
juniorityö on kaiken A ja O. Se
on perusta, johon seuramme
panostaa nyt ja toivottavasti
myös tulevaisuudessa.
– Seuramme säännöissä toisessa pykälässä todetaan näin:
”Seuran tarkoituksena on toiminnallaan tukea ja edistää jalkapalloilun ja muiden urheilulajien kehitystä jäsentensä
keskuudessa sekä auttaa kotia
kasvattamaan yhteiskunnalle
ruumiillisesti ja henkisesti tasapainoisia kansalaisia.” Tämä
on ensimmäinen ja tärkein tehtävämme.
– Totta kai tavoitteemme on
myös menestyä hienossa lajissa
ja valmentautua siihen sillä tavoin, että myös kilpailullisesti
pärjäämme. Seuran historiaan kuuluu hienoja hetkiä, on
vuoden -69 Suomen mestaruus
edustusjoukkueella, sekä mestaruuksia junioritasoilla. Ne
ovat olleet kovan työn takana
ja usko omaan tekemiseen on
ollut kova.
– Näin se on myös tänäkin
päivänä. Voisin kuitenkin luonnehtia, että olemme tietyllä
tavalla palanneet tekemisissämme juurillemme parin vii-

meisen vuoden aikana, ainakin
jos puhutaan edustusjoukkueen
tekemisistä. Nyt on menossa
ajanjakso, jossa olemme muutamien vuosien haasteiden jälkeen joutuneet tarkastelemaan
edustusjoukkuetasolla missiotamme uudelleen ja suhdettamme seuran tärkeimpään voimavaraan, eli juniorityöhön.
On ollut ajanjakso, jossa tavoitteet ja myös toimenpiteet menestymisestä ovat jollain tavalla
heikentäneet näkökykyämme
perustehtävästämme ja menestystä on haettu muilla keinoin.
– Olemme yksi seura ja meillä
on yksi yhteinen vihreä linja.
Seuramme työ perustuu vahvaan ja laadukkaaseen juniorityöhön, sekä kasvattajatoimintaan. Sen kautta myös seuran
vakaa menestys voidaan taata
myös miesten edustusjoukkuetasolla. Meillä on vihreämpi
joukkue edustuksessa kuin
vuosikausiin valmennuskaksikosta alkaen. Suurin osa pojista on meidän omia kasvattejamme. Uskomme todella, että
tämä vihreä tie, jonka olemme
valinneet, on se tie jolla myös
menestystä voi syntyä. Ja kun se
syntyy, on selviö, että olemme
silloin myös taloudellisesti vakaalla pohjalla, kun luotamme
omaan tekemiseemme.
– Talousasiat ovat erittäin tärkeitä seuratoiminnan kannalta.
Toiminnan pitää olla kestävällä
pohjalla. Ei voi syödä enemmän
kuin tienaa. Olemme saaneet

Janne Ylinen kertoi puheessaan junioreille olennaisimman tämän päivä
KPV:n toiminnasta ja tavoitteista.
taloutemme tasapainotettua
ja olemme selvinneet muutamien vuosien takaisista varsin
mittavista veroveloista ja viranomaismaksuista puolta vuotta
ennen määräaikaa. Parin viime
vuoden tilinpäätökset ovat olleet positiivisia ja sen teemme
myös tälle loppuvalle tilikaudellekin. Tästä syystä voimme
keskittyä nyt täysillä omaan
tärkeimpään tekemiseemme,
eli oman vihreän porukan kehittämiseen pelimiehinä ja uusien kykyjen valmentamisella

junioritasoilta edustukseen. Pidämme jatkossakin talouden
vakaana ja etenemme tavoitteeseen, joka perustuu omiin
ja alueemme pelaajiin.
– Tuo tavoite on kirkkaana
mielessä. Joukkueemme jatkaa
edustuksessa lähes samalla kokoonpanolla tulevallakin kaudella. Henkka ja Jukka ovat saaneet hyvän kipinän aikaiseksi ja
tästä on hyvä jatkaa. Nuori vihreä joukkueemme on ensi keväänä taas vuotta kokeneempi
ja uskon, että pitkäjänteinen

työ ja harjoittelu tuo menestystä tulevan kauden peleissä.
Emme ole kuuta ottamassa taivaalta hinnalla millä hyvänsä,
mutta tavoite on edelleen tällä
perusrungolla ja vahvistettuna
taas vuosittain uusilla omilla junioreilla nousta vuonna 2015
takaisin ykköseen.
– Seuratoiminta on kuitenkin pyyteetöntä tekemistä yhdessä hyvän asian puolesta. Tarvitsemme edelleen lisää käsiä ja
jalkoja erilaisiin tehtäviin. Isiä,
äitejä, isovanhempia, sukulaisia ja tuttavia. Entisiä pelimiehiä ja naisia. Lasten ja nuorten
kasvaminen ja kehittyminen
on kaiken toiminnan keihäänkärkenä. Tällä työllä voimme
kasvattaa lapsista ja nuorista
pelimiehiä ja naisia aina maajoukkueisiin ja maailman kentille asti. Samalla kasvatamme
heistä hyviä kansalaisia ja vastuunkantajia eri tehtävissä yhteiskuntaamme.
– Lopuksi haluan kiittää kaikkia seuratoiminnassa mukanaolevia aivan äärettömän hienosta työstä, jota olette tehneet
toiminnan mahdollistamiseksi.
Kiitos myös Teille kaikille junioreille ja pelaajille, jotka ylpeänä
kannatte KPV:n värejä pelikentillä. Kiitos tästä kaudesta! Onnea ja menestystä tuleviin peleihin!
Janne Ylinen
KPV:n hallituksen
varapuheenjohtaja

KPV:n junioritoimihenkilöt 2013
Poikatoimijat
Valmennuspäällikkö:
Rauno Lesonen
Poikajaoston puheenjohtaja:
Petri Gustafsson
Tyttöjaoston puheenjohtaja:
Rolf Mannström
Fortum Tutor: Petri Haapasalo
Joukkueiden toimihenkilöiden
yhteystiedot: www.jopox.fi/kpv
KPV Jalkapallokoulu
Tuomas Uusimäki
Mika Lindholm
KPV Akatemia (4-div.)
Vastuuvalmentaja: Antti Ylimäki
Joukkueenjohtaja: Tapio Hakala
Huoltaja: Timo Polso
B
Vastuuvalmentaja: Timo Åstrand

Valmentaja: Tapio Tuikkanen
Valmentaja: Markku Tuikkanen
Joukkueenjohtaja: Jenni Myllymäki
Huoltaja: Pertti Sipiläinen
B 97-98
Vastuuvalmentaja: Kai Sorvisto
Vastuuvalmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Matti Tornikoski
Valmentaja: Tony Mäki
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhynmäki
Huoltaja: Seppo Möttönen
P99
Vastuuvalmentaja: Seppo Peuraharju
Valmentaja: Teemu Kerola
Valmentaja: Antti Porko
Valmentaja: Timo Kankaanpää
Joukkueenjohtaja: Juha Nurmela
Manageri: Petri Gustafsson
Huoltaja: Timo Seppälä

P00
Vastuuvalmentaja: Keijo Hautamäki
Vastuuvalmentaja: Ari Lakanen
Valmentaja: Harri Lahti
Valmentaja: Jari-Pekka Halonen
Valmentaja: Sami Keiski
Joukkueenjohtaja: Tapio Järvinen
P01
Vastuuvalmentaja: Petri Haapasalo
Valmentaja: Jani Uski
Valmentaja: Ilkka Rintala
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura
P02
Vastuuvalmentaja: Marko Lehtonen
Valmentaja: Marko Mäkinen
Joukkueenjohtaja: Sami Svärd

Valmentaja: Petri Hertteli
Valmentaja: Jarkko Kallio
Valmentaja: Petri Övermark
Joukkueenjohtaja: Anna-Kaisa Paananen
Joukkueenjohtaja: Anne Porkola
P04
Vastuuvalmentaja: Pauli Tynjälä
Valmentaja: Tarmo Läspä
Valmentaja: Tero Pinola
Valmentaja: Mari Keiski
Valmentaja: Harri Paananen
Valmentaja: Tomi Salonen
Joukkueenjohtaja: Janne Isopahkala
Manageri: Sasu Iivonen

F9 (03)
Vastuuvalmentaja: Niko Kauppinen

P05
Vastuuvalmentaja: Sebastian Tuukkanen
Valmentaja: Mika Hautamäki
Valmentaja: Antero Kjällbäck

Joukkueenjohtaja: Haetaan

Joukkueenjohtaja: Mia Hautamäki

T01
Vastuuvalmentaja: Joni Nygård
Vastuuvalmentaja: Marko Palosaari
Valmentaja: Henna Korkiakangas
Joukkueenjohtaja: Kirsi Leskinen

T03-05
Vastuuvalmentaja: Jenni Känsälä
Vastuuvalmentaja: Petri Martikainen
Valmentaja: Nina Harju
Valmentaja: Tuomas Rinne
Valmentaja: Anniina Rintapää
Joukkueenjohtaja: Taija Hollström
Joukkueenjohtaja:
Sirpa-Helena Karjalainen
Rahastonhoitaja: Jaana Haakana
Rahastonhoitaja: Janne Haakana
Huoltaja: Tuula Hällback
Huoltaja: Anne Saari

Tyttötoimijat
Tyttöjaosto:
Rolf Mannström pj
Pertti Salonen B-tytöt
Petri Rintala T98/99
Patrik Tuukkanen 00
Marko Palosaari 01
Jyrki Mild 02
Petri Martikainen 03-05
Junioritoimihenkilöt 2013
Tyttöjoukkueet
B-tytöt
Joukkueenjohtaja: Pertti Salonen
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström

Valmentaja: Tero Isosaari
Maalivahtivalmentaja: Pasi Torppa
Valmentaja/huoltaja: Pia Mannström
T98/99
Vastuuvalmentaja: Petri Rintala
Valmentaja: Juha Myllymäki
Joukkueenjohtaja: Marjut Nyman
Joukkueenjohtaja: Tuula Rannisto
T00
Vastuuvalmentaja: Jukka Lehojärvi
Vastuuvalmentaja: Patrik Tuukkanen
Vastuuvalmentaja: Sebastian Tuukkanen
Huoltaja: Pia Mannström

T02
Vastuuvalmentaja: Mika Lindholm
Valmentaja: Ossi Rentola
Valmentaja: Sorvisto Marko
Valmentaja: Jyrki Mild
Kummivalmentaja: Janni Laakso
Joukkueenjohtaja: Jyrki Mild
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Junioripäällikön katsaus
Jalkapallokausi 2012 on pulkassa ja valmistautuminen uuteen kauteen 2013 on joukkueissamme ollut jo tovin aikaa
vauhdissa. Mennyt kausi oli
jälleen kerran vahvaa eteenpäin
menoa KPV:lta kun katsomme
seuran toimintaa läpi koko organisaation. Liian usein peilataan suomalaisten jalkapalloseurojen toimintaa pelkästään
edustusjoukkueen toiminnan
kautta. Näin toimitaan usein
myös KPV:n kohdalla. Uskallan
väittää (toki syvänvihreiden lasien läpi), että vaikka miesjoukkueemme sijoitus jäi Kakkosen
pohjoislohkossa puolenvälin
alapuolelle niin kausi oli silläkin saralla menestys. Ajoimme
omia kasvatteja sisään kovissa
Kakkosen peleissä ja nuoret pelaajat ovat tulevalla kaudella
vuoden vanhempia ja kauden
kokeneempia. Tähänkin joku
pessimisti tietenkin tokaisee,
että KPV:ssa on luotettu omiin
junioripelaajiin tiukan taloustilanteen takia ja toki siinäkin on osa totuuden siementä,
mutta seuramme on viimeisten vuosien aikana jalostanut
toimintafilosofiaansa vahvasti
laadukkaaseen, omaan junioritoimintaan nojaavaksi jalkapalloseuraksi jossa tavoitteet asetellaan realistisesti. Seuramme
edustusjoukkueen taloustilanne
on kiitos Risto Poutun 5 vuotta
johtaman hallituksen balanssissa ja velvoitteita on hoidettu
jopa alle suunnitellun aikataulun. Seurajohdon esimerkki sitoutumisesta on korkeaa tasoa
ja kertoo tekemisen tärkeydestä.
Puhuminen ja tekeminen ovat
kaksi eri asiaa. UEFA:n lanseeraama ”Respect” on tässä yhteydessä oikea sana kuvaamaan
tuntojani.

niorijoukkueidemme toimintaa seuraamassa niin peleissä
kuin harjoituksissakin ja tuntea se valtava intohimo joka
huokuu toiminnassa. Joukkueemme ovat menestyneet tyttökuin poikapuolellakin niin piirin / liiton sarjoissa kuin myös
isoissa kansainvälisissä turnauksissakin. Toki tiedämme, että
kilpailullisuus ja kilpailullinen
menestys eivät ole pikkukentän
junioreiden tärkeimpiä kulmakiviä, mutta on tervettä lähteä
voittamaan jokaista peliä ennakkoluulottomasti omiin kykyihin ja pelikavereihin luottaen ja jos sillä tavoin voitetaan
sarjoja / mestaruuksia, ollaan
toimittu täsmälleen oikein. Kuitenkin yksi suurimmista KPV:n
menestyksistä on suuri, vuosia
kasvanut junioripelaajamäärämme. Olemme kaupungin
ykkösseura junioripelaajien lisenssimäärissä ja se kertoo siitä
tosiseikasta, että KPV:n laadukas toiminta on noteerattu
monella tasolla. Laadukkaalla
toiminnallamme olemme yhdessä asettaneet myös oman
rimamme korkealle ja se vaatii jatkuvaa työtä & haasteisiin vastaamista, sitoutumista.
Olen aina sanonut, että seurassamme ei ole missään nimessä
syytä pistää päätä pensaaseen
vaan päinvastoin voimme ylpeänä todeta, että seurassamme
on Suomen mittakaavassa huippulaadukas, lahjakas, työhönsä
ja KPV:n & pelaajayksilöiden
kehittämiseen sitoutunut valmentajakaarti ja mikä mukavinta, entisten pelaajien tuleminen junioritoimijoiksi jatkuu
vahvana. Siitä tuoreimpina esimerkkeinä Tuomas Uusimäki
ja Sebastian Tuukkanen. Tervetuloa mukavaan toimintaan
mukaan niin Tumppi ja Sebu
kuin kaikki muutkin, seurallemme elintärkeät uudet toi-

On ollut jälleen kerran mahtavaa pitkin kautta kulkea ju-

Emirates, lokakuussa 2012.
mijat. Ilman juniorijoukkueiden taustalla toimivia aikuisia,
olisi toiminta miltei mahdotonta. Suuret kiitokset kaikille
KPV:n juniorijoukkueiden taustoissa toimiville huoltajille, rahastonhoitajille, valmentajille,
joukkueenjohtajille ja niille tärkeimmille, nuorten pelaajien
kannustaville
vanhemmille!
Tärkeitä sponsoreita unohtamatta.
Allekirjoittaneen osalta junioripäällikön toimessa päättynyt kausi oli viimeinen. Neljä
vuotta on aikamääre joka on
aika usean KPV:n aikaisemman junioripäällikön plakkarissa eikä meikäläinen halunnut tehdä poikkeusta. Nyt on
uusien ihmisten aika ottaa vas-

Piiden missiot
1. Yhteinen pelifilosofia. Tavoitteena saada luotua seuralle
yhteinenKPV:läinen pelifilosofia joka
kattaa kaikki ikäluokat edustuksestaaloittelevaan ikäluokkaan. Tämän
tueksi tulemme perustamaan ns.
”bootroom”* työryhmän, johon tullaan kutsumaan joka ikäluokanvastuuvalmentaja ja myös edustuksen
valmentaja. Tämä työryhmä onjatkuva, joka tulee kokoontumaan vähintään kerran kuukaudessa, muttaaina myös tarvittaessa. Sen tehtävänä
on tukea valmentajia, järjestääkoulutusta ja jatkuvasti kehittää KPV:läistä
pelitapaa.
2. Yksilöiden kehittäminen.
Olemmeko huomioineet tarpeeksi
meidäntalenttejamme? Olemmeko
löytäneet heidät ajoissa ja olemmeko
antaneetheille riittävät eväät kehitykseen? Tähän tulemme jatkossa
panostamaanentistä enemmän, eikä
tämä tarkoita, että muu toiminta jäisivähemmälle. Olemme jo saaneet
valmennuspäälliköksi pitkän linjanpalloveikon ja kokeneen Rauno Lesosen ja Fortum Tutoriksi PetriHaapasalon, joilla on visiot ja keinot
henkilökohtaiseen ohjaukseen jakehittämiseen.

3. Green Family. Yhdessä tätä
hommaa tehdään ja haluan kaikki
mukaankehittämään seuran toimintaa! Tulen kulkemaan silmät ja korvat
avoinnakaikkien joukkueiden parissa
ja otan mielelläni vastaan ideoita, jotenottakaa hihasta kiinni ja kertokaa
tai kirjoittakaa kehitysideoitannesähköpostiin piide@live.com. Haluan
seuran toimintaan intohimoa jaluovuutta sekä avointa ja rikasta keskustelukulttuuria. Joukkueidentoimihenkilöiden innostus ja asenne ovat
ratkaisevassa roolissa.Hallitus ja juniorijaosto ovat vain palvelijoita joiden tehtävänä ontukea valmentajien,
jojojen ja huoltajien hyvinvointia ja
luodajoukkueiden toimihenkilöille
optimaaliset olosuhteet ja työkaluttoteuttaa KPV:n vihreän linjan mukaista arvokasta kasvatustyötä.
4. Koulutus. KPV kannustaa valmentajia, joukkueenjohtajia ja huoltajiakouluttautumaan. Olkaa uteliaita, tutkikaa ja kehittäkää itseänne.
Suorittakaa
valmentajatutkintoja,
käykää seuran, piirin ja palloliitonkoulutustilaisuuksissa. Tavoite on,
että jokaisella valmentajallaolisi jokin valmentajatutkinto suoritettuna
tai vähintäänkinaloitettuna. C14 ikä-

luokasta ylöspäin tulisi vastuuvalmentajalla ollavähintään B-valmentajakurssin tutkinto.
5. Tiedotus. Tapio Hakalan kaudella päätöksenteosta tuli entistäavoimempaa ja näkyvämpää ja
haluan jatkaa samalla tiellä ja edelleenkehittää tiedotusta. Kaikki poikajaoston pöytäkirjat tulee olla seurantoimihenkilöiden luettavissa ja
tiedotuksen pitää olla nopeaa jaajankohtaista. Nettisivujen päivityksessä
ja käytössä on vielä paljonparantamisen varaa ja tätä yritetään jatkossa
tehostaa.
Ja lopuksi aforismi kaikille kasvattajille:
”On vain kaksi kestävää perintöä,
jotka kannattaa antaa lapsilleen: juuret ja siivet”.
-Hodding Carter-Petri Gustafsson
Petri Gustafsson
* Liverpoolin kuuluisa varasto, jossa
LFC legenda Bill Shankly alkoi pitämään valmentajien palavereja ja
jonka myötä alkoi Liverpoolin nousu
suurseuraksi.

tuuta ja tuoda tuore tuulahdus KPV:n junioritoimintaan.
Luovutan kapulan mielelläni
piinkovalle, suuren vihreän sydämen omaavalle jalkapallomiehelle, Petri Gustafssonille.
Petri puhaltaa joukkoihin uuden innon, se on aivan varmaa
ja on mukavaa seurata toimintaa vaihteeksi sivuraiteelta. Samoin päättyi kahdeksan vuotta
pitkä taivallus P95-ikäluokan
taustoissa poikien vanhentuessa B:stä ja siirtyessä edarin &
akatemian harjoitusrinkeihin.
Saan mainion paikan esittää
pojille isot kiitokset niistä elämyksistä joita yhteinen futismatkamme on sisältänyt: paljon huippuhienoja & iloisia
hetkiä, mutta myös kasvattavia pettymyksiä joista on menty

hyvällä yhteishengellä yli niin
että heilahtaa. Tsemppiä kaikille 95-pojille jatkossa niin futiksessa kuin elämän varrella
muutoinkin ja suuret kiitokset
mainioille & luotettaville valmentaja- ja toimihenkilökavereille jotka ovat pitkän matkan
tulleet P95-ikäluokan mukana:
Timo Åstrand, Timo Polso ja
Antti Ylimäki. ”Respectit” olette
ansainneet joka mies!
Mukavaa ja menestyksekästä
alkanutta uutta futiskautta kaikille. Nyt on aika rauhoittua
Joulun odotukseen ja viettää
aikaa perheen ja läheisten seurassa.
Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2013.
Tapsa
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Kohti pelikeskeistä valmentamista
”Suomen pitäisi tuottaa huomattavasti enemmän laadukkaita jalkapalloilijoita. Mikäli
haluamme päästä lähemmäksi
edes eurooppalaista keskitasoa,
on meidän muutettava radikaalisti nykyisiä toimintatapojamme. Tarvitaan siis ennennäkemättömän kovaa panostusta
nuorten ja lasten valmennukseen, mikäli haluamme jatkossa
menestyä. On siis aika vaalia
innostusta ja lahjakkuutta, antaa motivoituneille ja ikäisekseen taitaville mahdollisuus tavoitella omaa henkilökohtaista
huippua. Kompromissien aika
on ohi, jos haluamme suunnitelmallisesti kehittää lasten
oppimista terävimmän kärjen mukaan. Meidän pitää tukea näitä pelaajia kaikilla lajin
osa-alueilla ja ennen kaikkea
motivoida heitä pitkäjänteiseen, omaehtoiseen harjoitteluun mahtavan lajin parissa.”
(Jari Karjalainen: Urheilulehti
7.7.2011)
Suomen Palloliitto on julkistanut valmennuslinjan, jonka
tavoitteeksi on asetettu pitkäjänteinen ja yksilökeskeinen
valmennustyö. Laadukkaampi
pelaajakehitys edellyttää, että
yksilön ominaisuudet tunnistetaan. Pelaajalähtöinen, yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärrys nousevat ydinasioiksi
kaikessa pelaajakehitystyössä.
Jalkapallo on muuttunut voimakkaasti viime vuosina ja sen
seurauksena peli on yhä nopeampaa. Tällöin erityisesti
älykkäitä ja taitavia pelaajia
arvostetaan. On osattava lukea peliä, ymmärrettävä mitä
ympärillä tapahtuu ja sen jälkeen tehtävä pelin kannalta
paras ratkaisu ja vielä mahdollisimman nopeasti. Tämä onnistuu vain, jos pelaajat harjoittelevat riittävästi ja oikein.
Valmennuslinjassa on määritelty harjoittelun määrä. Esim.
02-poikien ikäluokassa jalkapallon pelaamista ja harjoittelua pitäisi olla 16 – 20 tuntia
viikossa. Tätä määrää ei saavuteta, mikäli pelaaja ei harjoittele omalla ajallaan. Sami
Hyypiä Akateemian selvitysten mukaan suomalaiset pelaajat jäävät muiden maiden pelaajista erityisesti omalla ajalla
tapahtuvan harjoittelun määrässä. Ero on jopa 8 – 10 tuntia viikossa.
Aikaisemmin puhuttiin, että

Henri Myntin neuvoista ja ajankäytöstä ovat päässeet osallisiksi seuran nuorimmatkin jalkapallokoulussa.
saavuttamalla 100 000 taitotoistoa, saavutetaan taitavia
pelaajia. Nykyään tavoite on
saavuttaa satojatuhansia pelitilannetoistoja, jolloin pelaajista tulee samaan aikaan sekä
taitavia, älykkäitä että luovia.
Tämän vuoksi joukkueharjoittelussa pitäisi painopisteen olla
joukkueen pelitavasta johdetuissa pienpeleissä.
Pelaamalla erilaisia pienpelejä pelaajien pelikäsitys, tilan
ja paikan hahmottaminen sekä
pelitilanteiden ratkaisukyky paranevat ja niitä voidaan toteuttaa kasvaneen taidon myötä
yhä nopeammin. Pienpeleissä
syntyy pelinomainen painetila, syntyy voitontahtoa ja
myös kykyä hyväksyä epäonnistumisia. Pelaajat osallistuvat aktiivisesti pelitilanteisiin
ja valmentaja valmentaa pelaajia kokonaisvaltaisesti asettamalla tavoitteet yksilön ja sitä
kautta joukkuepelaamisen tarpeiden pohjalta.

Valmentaja voi pienpeliharjoitteissa muokata kentän rajoja, maalien määrää ja sijoittelua, pelialueita, kosketusten
määrää tai hallussa pitoaikaa,
sääntöjä, pelaajien määrää ja
jokeripelaajien käyttöä sekä sijoittelua sen mukaan mitä hän
haluaa harjoituksissa opetettavan taidossa, pelikäsityksessä ja
joukkueen pelitavassa. Pienpeliharjoittelua tukevat taito-, nopeus ja kehonhallintaharjoitteet, joita tehdään pienpelien
välissä tai ennen harjoituksia
ja joiden tekemiseen pelaajat pitäisi motivoida erityisesti
omalla ajallaan (Jari Karjalainen: Urheilulehti 2.2.2012)
Pelaaja oppii siis parhaiten
pelaamalla ja mikä parasta, se
on lapsille innostavaa ja hauskaa. Tätä kautta saadaan myös
harjoitusten intensiteetti korkeaksi kun lapset ”huijataan”
tekemään täysillä. Samalla
asiat tehdään rennommin ja
iloisemmin, tehdään rauhassa

ja harjoittelussa on kärsivällisyyttä – sitä samaa mitä on
esim. Barcelonan pelissä, kun
pidetään palloa. Näin pyritään siihen, että jokainen pelaaja saavuttaisi oman flow-tilansa, jolloin harjoitukset ovat
jokaiselle oman taitotasoonsa
nähden riittävän haasteellisia
ja jokainen kokee myös onnistumisia. Tämän vuoksi tasoryhmiä käytetään myös harjoittelussa. Kun harjoittelu on
lapselle innostavaa ja hauskaa
ja lapsi kokee yhä useammin
flow-tilan, sitä helpompi meidän on pitää lapset lajin parissa
ja sitä vahvempia heistä myös
henkisesti tulee. Tällä on varmasti vaikutusta myös lasten
jaksamiseen ja drop-out ilmiöön erityisesti murrosiän kynnyksellä.
On siis panostettava jo varhaisessa vaiheessa, aivan ensimmäisistä
pelivuosista
alkaen, pelikeskeiseen valmentamiseen. Tätä kautta voimme

luoda aivan uuden tasoisia pelaajia, jotka ovat taitavampia,
älykkäämpiä, luovempia ja samalla myös rohkeampia kuin
nykyiset pelaajamme – ja tavoitella realistisesti paikkaa Euroopan huippujalkapallomaiden
joukossa (Jari Karjalainen: Urheilulehti 2.2.2012)
Marko Lehtonen
Vastuuvalmentaja KPV 02-pojat
Lähteet: Jari Karjalainen
Urheilulehti 7.7.2011,
Suomi Futis vuonna 00
Jari Karjalainen
Urheilulehti 2.2.2012,
Huikean Mahdollisuuden Tie
Juniorivalmentajaksi siirtyneen Marko
Lehtosen saavutuslistalla KPV:ssa on
124 sarjaottelua ja niissä 13 maalia.
Lisäksi hän on voittanut kultaa kerran, hopeaa kerran ja pronssia kahdesti nuorten SM-taitokisoissa.

Pallopiirillä 4720 lisenssipelaajaa
Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piirin toiminta on
kaikkea muuta kuin eläkeikään
ehtineen rauhoittuvia kierroksia kuvaava. Pyhäjoki-Kärsämäki-Pihtipudas-Kinnula-Evijärvi-Uusikaarlepyy
alueen
sisään jäävä piiri näki päivänvalon 1945 Pietarsaaressa, ja se
huolehtii nykyään tällä laajalla
29 kunnan alueella jalkapalloilun järjestö-, koulutus- ja kilpailutoiminnasta.
Kilpailutoimintaan osallistuneita seuroja piirissä oli tänä
vuonna 51. Sen lisäksi jäsenenä
on kolme erotuomarikerhoa. Lisenssipelaajia näissä seuroissa

oli syyskuun tilaston mukaan
4720 ja tuo määrä tuntuu vakiintuneen viime vuosina näihin lukuihin, kertoo kilpailujen
tilastoinnista vastuuta kantava
kilpailupäällikkö Sami Paavolainen.
Vuoden aikana seurojen määrää kasvatti Golden Boys Pietarsaaresta ja FC Kataja Kärsämäeltä sekä Jeppo FF palasivat
mukaan
kilpailutoimintaan.
Kilpailupäällikkö ei näe suurempia ongelmia seurojen ja
piirin välisessä yhteistyössä.
Ehkä ottelupöytäkirjat voisivat olla käsialanäytteiden
osalta helppolukuisempia. Se-

kin ongelma korjautunee parin vuoden sisällä, kun piirissä
siirrytään sähköiseen pöytäkirjakauteen.
Piirillä on ollut muutaman
vuoden ajan omat toimitilat
uudessa kiinteistössä Kokkolassa Kankurinkadulla Citymarketia vastapäätä. Toimistossa
työskentelee kolme päätoimista
henkilöä, piirijohtaja Kari Mars,
nuorisopäällikkö Craig Ramsay
ja kilpailupäällikkö Sami Paavolainen.
Keski-Pohjanmaan piiri on
saanut kokoonsa nähden melko
hyvin edustusta Palloliiton eri
elimiin. Liittohallitukseen Kari

Koskela sai jatkopestin. Kuluvana toimikautena on edustusta
ollut seuraavasti: kurinpitovaliokunnassa Johan Högnabba,
kilpilujaostossa Petra Manninen, erotuomarivaliokunnassa
Kari Koskela, huippujalkapalloilun valiokunnassa Juha Reini
ja Peter Haldin, vastalausevaliokunnassa esittelijänä Hannu
Laakso ja grossroots-valiokunnassa Marlen Timonen. Piirin
edustajat liittovaltuustossa ovat
Timo Qvist ja Hans-Erik Sund.
Muutama vuosi sitten Palloliiton piirissä oli vahva hanke
piirien määrän supistamiseksi
ja siinä yhteydessä Keski-Poh-

janmaankin kohtalo oli pohdinnassa. Palloliitossa on 12
piiriä ja harrastajamääriltään
pienimpiä ovat Keski-Pohjanmaa ja Ålands Fotbollförbund
– ”palloliitto” Palloliiton sisällä!
Puheet piirien yhdistämisestä
ovat taakse jäänyttä elämää ainakin toistaiseksi ja nyt keskitytään enemmän piirien väliseen yhteistoimintaan. Sitä
esimerkiksi Kokkolassa marraskuussa vieraillut Palloliiton
puheenjohtaja Pertti Alaja korosti. Keski-Pohjanmaan osalta
yhteistyötä tapahtuu pääasiassa
nuorten kilpailutoiminnassa
Vaasan piirin kanssa.
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Akatemialla hieno kesä
KPV akatemia on vihdoinkin
löytänyt seurassa arvostuksen,
joka sille kuuluu. Akatemian
tavoite on olla yksi tärkeä askel pelaajan kehityksessä kohti
edustusjoukkueen pelejä. Junioripelaajille akatemia on paineeton pelipaikka aikuisten sarjojen pelaamiseen.
Edelleen akatemia on rakennusvaiheessa. Seuraava tavoite
on saada yhdessä harjoitteleva
akatemiaryhmä, jossa tavoitteelliset pelaajat tekevät töitä harrastuksensa eteen. Kuluneella
kaudella harjoituksia pidettiin
1-3 viikossa pelien lisäksi. Tuota
määrää on tarkoitus lisätä.
Pelien osalta viime kesän tavoite täyttyi jopa yli odotusten.
Vaikka keväällä kaikki epäilevät
tuomaat eivät uskoneet, että
akatemia pystyisi vetämään läpi
nelosen 22 ottelun kauden pelaajamäärän vähyyden vuoksi,
oli tulos kokonaan toinen.
Joukkue oli ensimmäisestä
kuukaudesta lähtien sarjan kärkikolmikossa. Väitän, että halutessamme akatemia olisi
noussut kolmoseen. Tuo olisi
vaatinut panostuksen tiettyihin kärkiotteluihin. Tässä rakennusvaiheessa on kuitenkin
turvallisempaa jatkaa nelosessa.
Sen vuoksi esimerkiksi kärkiotteluun nousijajoukkue Esse IK:a
vastaan lähdettiin pääosin B-junioreiden voimin, koska B-junnut tarvitsivat hyvää ottelua
valmistautumiskaudelleen syksyn ykkösdivisioonaan.
Kaikkiaan 51 pelaajaa osallistui akatemiapeleihin. Akatemiasta oli paljon hyötyä niin
edustukselle kuin B-junioreillekin. Hyvät pelit akatemiassa
toi kutsuja edustuksen peleihin
edarin pelaajapulan ollessa pahimmillaan. Toisaalta pelituntuma säilyi koko ajan. Näytöt
akatemiapeleissä
puolestaan
nosti joitakin pelaajia B-nuorten pelaavaan kokoonpanoon.
Kesän tarjonnasta jäi päällimmäisenä mieleen Petri Haapasalon upea tykitys 4.9 pelatussa
ottelussa HBK – KPV akatemia.
Toppariparina pelanneet Pete
ja Jussi Laakso hyökkäsivät
vastahyökkäystä. Jussi vei pallon rangaistusalueen kulmaan,
josta syöttö taaksepäin 25 metrissä päivystäneelle Petelle. Peten nouseva laakatykitys painui
niin syvälle yläristikkoon kuin
mahdollista ja akatemialle 1-0
voitto.

KPV-akatemian pelaajista kuvassa tavoittelevat palloa Aleksi Kangasvieri ja Omar Farhan.
Tuo maali on muuten Petri
Haapasalon komean KPV-uran
ainoa vastustajan verkkoon
tehty maali aikuisten sarjoissa.
Siihen tarvittiin 219 edustuksen
peliä ja 9 akatemian peliä.
Akatemialla on selvästi oma
tärkeä paikkansa KPV:n organisaatiossa.
Sarjaotteluita 22. Voittoja 15,
tasapelejä 3, tappioita 4, maaliero 57 - 29 ja pisteitä 48. (tappiot nelosen voittaneelle Esse
IK:lle 2 x, TUS vieraissa ja Sääripotku Kokkolassa).
Akatemian otteluissa pelanneet = kentällä käyneet pelaajat ja suluissa kauden tehot pelaajan perässä
Janne Möttönen 18 (5+10),
Jonathan Biskop 17 (0+1), Daw
Malwal 17 (8+2), Toni Räisälä 17 (1+0), Sami Räisälä 15
(2+0), Teemu Polso 15 (0+1),
Mikko Laitala 13 (5+2), Pietu
Liedes 13 (0+0), Haris Ferhatovic11 (2+2), Matias Kivinen 11
(1+0), Jani Uski 11 (1+0), Jussi
Laakso 10 (1+3), Miika Ritala
mv 10 (0+0), Petri Haapasalo 9
(1+1), Tomi Harju 9 (6+1), Pasi

Puumala 9 (0+0), Niko Ahonen 9 (0+1), Juha Haapaniemi
8 (0+1), Teemu Hietala 8 (1+1),
Farhan Omar 8 (8+3), Jouni Ahvenkoski 7 (0+0), Marko Lehtonen 7 (0+1), Mustafa Al-Jubouri 6 (0+0), Aki Tuokko 6
(0+2), Juho Korkiakangas 6
(0+1), Joona-Jukka Tuikkanen
mv 6 (0+0), Oskar Peltola mv
5 (0+0), Juho-Pekka Palomaa 4
(0+0), Ville Erkkilä 4 (0+0), Tuomas Hakala 4 (2+0), Riki Kuusela
3 (0+1), Arttu Seikkula 3 (3+2),
Joni Vanhakangas 3 (1+1), Tom
Åstrand 3 (0+0), Emmanuel
Angilo 3 (1+1), Jesse de Jong
3 (3+0), Lauri Hakala 2 (1+2),
Harri Heiermann 2 (0+1), Jesse
Kalliokoski 2 (0+0), Jere Kentala
2 (2+1), Sami-Petteri Mäkinen 2
(0+0), Niko Niemonen 2 (0+0),
Joona Savolainen 2 (0+0), Oscar
Ylimäki 2 (0+0), Oskari Hinkkanen 1 (0+1), Aleksi Kangasvieri
1 (0+0), Aleksi Paavolainen 1
(0+0), Juho Paavolainen 1 (0+0),
Joonas Palosaari 1 (0+0), Seppo
Peuraharju 1 (0+0), Sebastian
Tuukkanen mv 1 (0+0)
toro

Nuorten kesää numeroin
B-pojat ykkönen
1.FC-88 Kemi..........11
2.Jaro Pietarsaari.....11
3.JJK Jyväskylä.........11
4.PK-37 Iisalmi.........11
5.VPS YJ Vaasa........11
6.OPS Oulu..............11
7.JJK 2 Jyväskylä......11
8.KPV Kokkola.........11
9.Kraft Närpiö..........11
10.VIFK Vaasa..........11
11.GBK Kokkola.......11
12.YPA Ylivieska.......11

syksy
8 0 3 32-13
8 0 3 44-19
7 2 2 35-10
7 2 2 43-19
6 0 5 28-28
6 0 5 14-16
5 2 4 22-18
5 0 6 27-19
4 0 7 16-28
3 2 6 24-26
2 1 8 16-38
0 1 11 9-76

B-tytöt ykkönen syksy
1.SiPS Siilinjärvi...........9 8 1 0
2.RoPS Rovaniemi.......9 7 1 1
3.ONS 2 Oulu..............9 7 1 1
4.Pallokissat Kuopio....9 5 1 3
5.KPV Kokkola............9 5 0 4
6.TP-47 Tornio............9 4 0 5
7.Lynx Rovaniemi........9 2 1 6

33- 4
16- 5
15- 4
24-13
14-21
13-10
10-21

27
26
26
26
18
18
17
15
12
11
7
1
28
22
22
18
15
13
7

8.HauPa Haukipudas ..9 2 1 6 8-20 7
9.FC Hertta Joensuu....9 1 2 6 13-21 5
10.LAFKJääli...............9 0 0 9 6-33 0
Piirien sarjat
Miesten nelonen
1.Esse IK..............22 19 0 3 83-24
2.TUS...................22 15 4 3 75-34
3.KPV akatemia...22 15 3 4 57-29
4.NoStars.............22 10 4 8 54-50
5.YPA II................22 10 3 9 59-48
6.HBK..................22 10 3 9 50-42
7.PeFF..................22 10 1 11 46-53
8.Sääripotku........22 7 5 10 40-51
9.NIK...................22 6 3 13 40-51
10.LoVe...............22 6 3 13 32-72
11.Myran.............22 5 5 12 48-64
12.K-Pallo.............22 1 2 19 22-77

57
49
48
34
33
33
31
26
21
21
20
5

Pojat
C15 (-97) aluesarja
1.SJK Seinäjoki........12 10 1 1 36-16 31

2.YPA Ylivieska........12
3.KPV Kokkola........12
4.VPS Vaasa............12
5.Jaro Pietarsaari....12
6.Norvalla FF...........12
7.Kraft Närpiö.........12

8
7
6
4
3
0

0 4 33-26
1 4 45-25
4 2 34-20
2 6 23-30
0 9 30-48
0 12 6-42

24
22
22
14
9
0

C14 (-98) aluesarja
1.Jaro Pietarsaari...12 12 0 0
2.VPS Vaasa...........12 9 0 3
3.SJK Seinäjoki.......12 6 1 5
4.GBK/KPS YJ.........12 6 1 5
5.KPV Kokkola.......12 4 3 5
6.Karhu Kauhajoki.12 2 0 10
7.VPS valkoinen.....12 0 1 11

55-11
82-11
43-32
33-43
25-32
19-64
10-74

36
27
19
19
15
6
1

D13 (-99) aluesarja
1.Jaro Pietarsaari........7 7
2.VPS Vaasa................7 5
3.VIFK Vaasa...............7 3
4.SJK Seinäjoki............7 4
5.VPS-00....................7 2

32-13
30- 9
25-10
20-14
15-12

21
16
12
12
8

0
1
3
0
2

0
1
1
3
3

6.KPV Kokkola............7 2 2 3 18-20 8
7.Jaro Pietarsaari........7 1 0 6 10-53 3
8.YPA Ylivieska............7 0 0 7 4-23 0
D12 (-00) piirisarja
1.KPV vihreä...............7 6
2.GBK.........................7 5
3.KPV-01....................7 5
4.YPA.........................7 4
5.Jaro.........................7 3
6.KPV valkoinen..........7 2
7.Jaro-01....................7 1
8.Esse IK.....................7 0
Tytöt
C14 (-98) aluesarja
1.Sport / VPS Vaasa...10 7
2.KPV Kokkola..........10 5
3.SeMi Seinäjoki.......10 4
4.United Pietarsaari...10 4
5.GBK Kokkola..........10 3

0
1
1
0
1
0
1
0

2
2
2
2
2

1
1
1
3
2
5
5
7

1
3
4
4
5

22- 6
28- 8
22-11
17-15
25-19
6-14
8-23
7-39

37-13
33-24
32-29
28-36
12-17

18
16
16
12
10
6
4
0

23
17
14
14
11

6.KOMU Mustasaari 10 1 2 7 9-32 5.
D13 (-99) piirisarja
1.KPV.................16 12 1
2.TUS..................16 12 0
3.GBK.................16 11 0
4.GBK-00............16 10 2
5.YPA.................16 9 2
6.HBK.................16 7 2
7.United.............16 4 2
8.Ura..................16 2 1
9.FC-92..............16 0 0

3
4
5
4
5
7
10
13
16

66- 14
71- 24
31- 19
43- 15
48- 17
27- 24
34- 52
15- 55
10-125

D12 (-00) piirisarja
1.GBK.....................12 12
2.TUS......................12 9
3.PeFF.....................12 6
4.KPV vihreä...........12 4
5.KPV valkoinen......12 2
6.Myran..................12 1
7.Tarmo..................12 1

0
1
2
1
4
4
2

59-13
51-28
29-19
14-20
9-25
12-41
16-44

0
2
4
7
6
7
9

37
36
33
32
29
23
14
7
0
36
28
20
13
10
7
5

PALLOVEIKKO Syksy 2012

19

97-pojat Barcelonan reissulla
97-poikien kesän huipputapaus oli kauden
päätteeksi
lokakuussa
tehty harjoittelu- ja pelireissu Barcelonaan. Matkaan lähti yhteensä 71
henkilöä, joista 28 oli
joukkueen pelaajia. Tukikohtamme oli Saloun lomakylä Cambrilsissa, joka
sijaitsee noin sata kilometriä Barcelonasta.
Kun pääsimme Salouhun, haettiin ensimmäisenä rannekkeet joiden
avulla pääsisimme syömään siellä. Sen jälkeen
alkoi mökkeihin majoittautuminen ja heti
sen jälkeen oli ruokailu.
Loppu päivä oli omaa aikaa, ja se kului futiksen ja
korttipelien parissa.
Toisena päivänä alkoi
urheilutoiminta.
Kymmeneltä oli ensimmäiset
harjoitukset. Harjoituspaikka sijaitsi vartin kävelymatkan päässä. Kun
näimme loistokuntoiset
kentät, olimme aivan ihmeissämme.
Meillä toimi valmentajana Katalonian jalkapalloliiton
valmennuspäällikkö ja UEFA:n
ensimmäisen asteen valmentaja Albert Vinas.
Harjoitukset olivat hyvin
paljon syöttelyä ja pallonhallinnan opettelua.
Albert Vinas lopetti jalkapallon pelaamisen nuorena, mutta pääsi RCD
Espanyolin kakkosjoukkueeseen asti. Vinas on
myös työskennellyt Espanyolin organisaatiossa.
Vinasin
työnkuvaan
kuuluu Katalonian jalkapallokoulun johtaminen
sekä kansallisella, että
kansainvälisellä tasolla.
Harjoitusten jälkeen oli
ruoka, ja loppupäivä oli
vapaata, joten lähes kaikki
lähtivät Saloun kaupun-

KPV 97 joukkue ja valmentajat sekä Albert Vinas FutbolSalou-harjoituskeskuksessa. KUVAT: JUKKA LEHOJÄRVI
kiin. Siellä oli upea ranta
ja paljon turistikauppoja.
Matkasta alkoi tulla kutkuttavampaa, kun kuulimme, että lomakylään
olisi tulossa tyttöjoukkue
Suomesta. Näin kävikin;
jyväskyläläinen joukkue
nimeltä Palokan Riento
saapui saman päivän iltana ja sekös villitsi pojat. Tuttavuutta lähdettiin heti tekemään. Välillä
meni liiankin pitkälle,
mutta hauskaa oli.
Kolmantena päivänä
oli harjoitukset ja Barcelonaan lähtö. Kaupunki
oli hieno ja paikkoja riitti.
Bussi jätti meidät Barcelonan kuuluisimman kävelykadun, La Ramblan
lähelle. La Rambla on
kuuluisa pienistä kujis-

taan, kaupoista ja taskuvarkaista. Kadulla tapahtuu päivässä satoja
taskuvarkauksia. Meille
neuvottiinkin pitämään
lompakko etutaskussa.
Katu oli hieno, mutta
aika ei riittänyt oikein,
joten meiltä jäi varmasti
paljon näkemistä.
Neljäntenä päivänä oli
myös harjoitukset ja ne
sujuivat hyvin. Pojat kehuivat Vinasta mahtavaksi valmentajaksi. Päivä
meni paljonkin uidessa,
koska sinä päivänä oli todella kuuma.
Maanantaina, eli viidentenä päivänä oli edessä
lähtö Port Aventuraan,
jossa sijaitseen Euroopan
suurin vuoristorata. Huvipuisto oli muutenkin
upea ja laitteita riitti. Kai-

killa ainakin tuntui olevan hauskaa.
Tiistaina oli edessä pelipäivä La Florestaa vastaan. Saimme aamulla
neuvoja Albertilta ja niitä
aiottiin käyttää pelissä.
Valmentajat määräsivät
meidät suoraan mökkeihin keskittymään peliin.
Kukaan ei saanut mennä
pelaamaan futista, uimaan tai olla tyttöjen
kanssa.
Peli alkoi karmeimmalla
tavalla, kun vastustaja rokotti heti ensimmäisestä
hyökkäyksestä ja tilanne
oli 1-0. Pojat heräsivät
kuitenkin, ja yhtäkkiä
peli oli kääntynyt toisinpäin ja meillä oli kontrolli. Puoliajan jälkeen
tilanne oli 1-0 edelleen.
Toiselle puoliajalle lai-

toimme kaiken peliin ja
lopulta se palkittiin ja
peli päättyi 1-1. Valmentajat kehuivat peliä ja sanoivat, että seuraavasta
pelistä haetaan voittoa.
Keskiviikkona oli viimeiset harjoitukset ja
niissä kiitimme Albertia. Oli todella mahtavaa
saada tuon tason valmentaja harjoituksiin. Toinen
peli pelattiin eri pelaajilla, mutta valmistautuminen oli sama. Vastustajana toimi Vila-Seca, joka
on lähijoukkueita. Peli oli
tasaista vääntöä alussa,
mutta Vila-Seca aloitti
maalien teon ja meni
johtoon. Puoliajalla tilanne oli 3-1 Vila-Secalle.
Tähän valmennusjohto
reagoi ja pisti hyökkä-

ystä lisää ja toinen puoliaika pelattiin kolmella pakilla. Taistelu oli hurjaa,
mutta Vila-Seca voitti lopulta 4-3.
Lähtöpäivä oli edessä
ja hyvästelimme Palokan
Riennon ja Saloun. Lento
lähti puoliltapäivin ja
edessä oli kotimatka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Siellä meitä odotti
bussi ja matka kohti Kokkolaa, jossa olimme kello
kaksi yöllä.
Hyvää matkasta oli sää,
kentät, kaupungit, Barcelona ja PaRi.
Huonoa taisi pojille
olla se, että melkein joka
päivä oli tarjolla ranskalaisia ruuaksi.
Tommi Möttönen
KPV-97

Camp Noun katsomossa: Enemmän kuin seura

Joukkue majoittui Cambrilisin lomakeskuksessa.

Albert Vinas jakoi katalonialaisia jalkapallo-oppeja.

FutbolSalou-harjoituskeskuksen olosuhteet olivat loistavat.

FutbolSalou-harjoituskeskus.

Iltaisin vapaa-aikaa vietettiin pelaamalla Cambrilisin
lomakeskuksessa.
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Edustusjoukkueen pelaajakortti 2012
Pelipäivä
Vastustaja
Kotona
Vieraissa
Tulos
Puoliaika
Pisteet
Katsojia

29.4.
PS Kemi
x
0-2
0-2

1 Joonas
35 Aki

Myllymäki
Lyyski

3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
18
21
23
26
27
28
34
20
25
2
17
19
2

Hinkkanen
Kuusela
Kangasvieri
Mäki
Tastula
Hujanen
Kalliokoski
Venetpalo
Laitinen
Farhan
Myntti
Hakala
Laitala
Paavolainen
Vanhakangas
Kalliokoski
Seikkula
Paavolainen
Hedman
Koskela
De Jong
Kentala
Malwal
Heiermann
Räisälä

Oskari
Riki-Pekka
Aleksi
Teemu
Konsta
Harri
Jesse
Mikko
Samu
Omar
Henri
Tuomas
Mikko
Juho
Joni
Niko
Arttu
Aleksi
Aaro
Tero
Jesse
Jere
Daw
Harri
Toni

Edustusjoukkueen

2012

3
291

A/x

5.5.
12.5.
AC Kajaan HauPa
x
x
3-1
0-1

6
82

2-2
0-0

A

A

x
0-0

7
230

8
1096
A

A
A
A
A/83
A/x/74
A/2m/87

A
A
A
A/x/86
A/x/82
A/m

V/21
V/x/43
V/31
A
A
A/69
A
A
A/59

A

A/2m

A

V/16
A/x
V/7
A/x
A

16.5.
GBK

A/2m
A/47
A

A
A

7.6.
PK-37
x

11

1-1
0-1

A

A

A
A

A

16.6.
TP-47

12
378

x
1-2
0-1

20.6.
PS Kemi
x

15

2-1
1-0

18
280

27.6.
30.6.
ACKajaani HauPa
x
2-0
2-0

A

A

A/x
A/x/73
V/53
V/17
A
A

A/76

A
V/13
A
A
A
A

A
A
A/x/76
A
A/63

A/m

A/x

V/m/44

A

V/27

A

A

A

A/x
V749

V/20
A
V/m/14
A/x/70
A/x

A

A

V/38
A/m

x
2-1
0-0
431

A

A/41
A
A
A
A/63
A/x
V/27

A

V/8/x
A
V/4
A
A

26.touko 3.6.
FCSantaC FC Ypa
x
x
1-3
0-1
0-1
0-1

V/25
A/x

A

V/44
V/36

A/m

A/x

A

A

A/37
A

A

A/69
V/21
A/x
A/m
A/x

A/46
A

V/m/x/33 A/54
A
A/46
A
V/14
A/x
A/x/52

A

A

A

A

A/x
A

A

A
A

A
A/x/57

A/77

14.7.
21.7.
FCSantaC FC Ypa
x
x
2-2
4-0
1-2
1-0
1-0
0-0
19
20
53
1440
103
2
A

A

A
A
V/44
A/x/53
A/x
A/65

3.7.
GBK
x

A

V/38

A

A
A
A/x
A/82
V/x/28

A
A

A

A

A/x
A/36
A
V/m/35
A

V/33
A/57
A
A/m

A/55
A
A/x
A

A/x
A

V/54

A/79
A

A/m
V/8

A
A
A/46
Vm/37

A
A
A/52
A/x
A/x/m/62

V/11

A=aloituksessa - V=vaihdossa kentälle - m=maali - x=varoitus - u=ulosajo

Pelaajien loppuyhteenvedossa näkyvät molempien Varkaus-pelien

Näin pelattiin 2012
KAKKONEN POHJOISLOHKO
FC Kajaani........................... 24 15
GBK..................................... 24 12
PS Kemi............................... 24 12
PK-37.................................. 24 11
TP-47.................................. 24 8
FC YPa................................. 24 9
KPV..................................... 24 7
FC Santa Claus.................... 24 6
HauPa................................. 24 6
Kotona
PS Kemi ..................13
AC Kajaani ..............11
PK-37 .....................11
GBK ........................12
FC Santa Claus ........12
KPV ........................12
HauPa .....................12
TP-47 ......................13
FC YPa ....................12

9-0-4
8-2-1
6-3-2
5-5-2
4-5-3
4-4-4
4-0-8
3-2-8
3-1-8

34-18
28-10
22-13
23-12
20-22
19-20
10-21
20-27
20-23

27
26
21
20
17
16
12
11
10

A

4
8
3
6
5
2
7
6
3

5
4
9
7
11
13
10
12
15

Vieraissa
GBK ........................12
AC Kajaani ..............13
FC YPa ....................12
TP-47 ......................11
PK-37 .....................13
PS Kemi ..................11
KPV ........................12
HauPa .....................12
FC Santa Claus ........12

53 – 33
53 – 29
52 – 37
37 – 33
39 – 42
41 – 45
31 – 42
29 – 54
27 – 47
7-3-2
7-2-4
6-1-5
5-3-3
5-3-5
3-3-5
3-3-6
2-3-7
2-1-9

30-17
25-23
21-22
19-15
15-20
18-19
12-22
17-26
9-32

49
44
39
39
29
29
28
24
21
24
23
19
18
18
12
12
9
7

kova ja tankkari yhteismainos_päiv.indd 1
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Kotona ja Vieraissa taulukoiden ottelumäärien kirjavuuteen on selityksenä Warkaus JK:n
sulkeminen sarjasta.
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pelaajakortti 2012
28.7.
PK-37

5.8.
TP-47
x

x
4-1
4-1

208

3-3
1-1
237

A

11.8.
PS Kemi

21
380

A

A/x
V/63

V/17

A
A

A/x
A
A/73
A/x
V/15
V/22
A/m
A/2m/x

A/80
V/44
A
A/m
V/10
A/27
A/46
A
A

A
A/2x/32
A/x/75

x
3-0
1-0

17.8.
26.8.
ACKajaani HauPa
x
x
1-2
1-2

303
A

A
A

A/x
A

A/x
A

A/25

A/79
A/79
A/x
V/11
A/59

A
A
V/44
A/x/74
A
A/m/x

A/68
A
V/31
V/11

24
160

230

A

A

2-1
1-1

A

1.9.
GBK
x
3-0
2-0

15.9.
22.9.
FCSantaC FC Ypa
x
x
1-0
3-1
0-0
1-0
27
956
162

A/61
A/m
V/15
V/15
A
A/m/x
V/29
A/75
A/75

x
3-3
2-2

0-2
0-0
319

A

A

V/26

A

A

V/11

V/18

A
A/x

A

A
A

A
A

A
A/x

A

A

V/26

A/x

V/20
A
A/70

V/19
A/59
A

A/87
V/19
A

A
V/19
A
V/26
A

V/32
A
A

V/x/31
A
A/m
A/x

V/3
A
A/71

A/64
A
A/58

A/x
A/71

A/x/64
A
A/m

A
A/46
V/16
V/65

n tiedot Palloliiton ohjeistuksen mukaisesti

6.10.
TP-47

A

A

A
A
A
A

30.9.
PK37
x

A

A/64
A/79
A
A/71
A

Ottelut
Ottelut
2012 KPV:ssa

28
149

A/m/72
V/45
A/m
A/45
A
A
V/m/25
A/x
A/65

Maalit
Maalit
2012 KPV:ssa

Peliminuutit

Varoitus

Ulosajo

Joonas
Aki

15
11

15
61

1350
990

1

Oskari
Riki-Pekka
Aleksi K
Teemu
Konsta
Harri Hu
Jesse K
Mikko V
Samu
Omar
Henri
Tuomas
Mikko L
Juho
Joni
Niko
Arttu
Aleksi P
Aaro
Tero
Jesse de
Harri He
Jere
Daw
Toni

22
9
6
17
24
16
20
13
22
12
26
2
16
15
20
21
19
10
22
5
4
1
2
2
1

31
9
12
28
51
38
26
13
29
12
128
3
16
15
20
206
23
79
22
48
4
1
2
2
13

1405
642
343
1457
2135
1348
1477
764
1411
687
2257
55
686
871
1463
1679
1162
760
1786
306
324
46
42
27
65

3
3

1

1

1
7
2
11

1
7
2
32

1

1

2
5
1

2
30
1
2
3
4

3
1

1
6
9
4
1
3
3
4
9 1 (2 var)
5
3
1
1

vaikka muuten pelien tulokset mitätöitiin

Wader parkkitalo

• ikäsuositus +3v
• 3m ajorataa
• mukana 2 pikkuautoa

23

90

• 76cm
• 4 huonetta / 2 kerrosta
• mukana tarvikkeita
• yli 20 osaa

Barbie story talo

64

90

n
Joulu ja
h
toivela
Halli Klack lastenpeli

Ella nukke
puhuu suomea

Kuka kerää magneettiset kiekot
nopeimmin pöydältä? Noppa kertoo,
mitä pitää kerätä. Halli Klack! on
hauska nopeuspeli lapsille.

48

90

15

90

2-6 pelaajaa
+4v

Pyjamakatit lastenpeli

FurReal Lulu kissa

• Ikäsuositus 4+
• korkeus 25cm pituus 38cm
• Paristot 4 x C mukana kokeiluparistot
• Lelussa on-/off-kytkin

59

90

et.fi

www.HHn

Värikäs hahmotuspeli lapsille

Laulan lauluja ja puhun suomeksi yli
90 lausetta!
Ella on suloinen, pehmeävartaloinen
46 cm pitkä nukke, joka reagoi eri
puolilla kehoa olevien tunnistimien
painamiseen. Ellalla on kauniit
vaatteet ja kengät. Lisäksi mukana on
paljon kivoja tarvikkeita, kuten matkalaukku, kampa, peili ja hiuskoristeita!

Pelin tavoitteena on yhdistää oikeat värit,
muodot ja kuviot kiertämällä pelilautaa ja
poistamalla ylimääräiset pyjamakerrokset
kattien päältä.
•Käyttöohjeen kieli suomi.
•Pakkauksen sisältö: 48 värikästä pahvista
pyjamaosaa, pelilauta, kattihahmo,
arpakuutio ja selkeät säännöt.

17

100 toimintoa, korkeus 46 cm
Paristot 3 x 1,5 V LR6 (AA)
sisältyvät pakkaukseen
Ikäsuositus +3v

KOKKOLA

Ark.

8–21 8–18
La

Aherramme arkena - lepäämme sunnuntaina!

90

2-4 pelaajaa
+3v
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Vuoden juniorit Ada ja Mikko
Vuoden juniori on KPV:n juniorijaoston arvokkain valinta
kauden päätöstilaisuudessa.
Vuoden 2012 junioreiksi valittiin Ada Mannström ja Mikko
Laitala. Vuoden juniorit valitaan seuran vanhimmista junioreista. Pojissa valinta on
kohdistunut jo pitkään ensimääisen vuoden A-junioriin,
tänä vuonna siis ikäluokkaan
1994. Tytöissä valinta tehdään vanhimmista juniori-ikäluokista.
Ada Mannström on harvinaisen päämäärätietoinen nuori
nainen. Ammatinvalinta on
tehty jo yläasteiässä ja jalkapallourankin suhteen ovat
suunnitelmat selvillä. Lukion
ensimmäisellä luokalla opiskeleva 16-vuotias Ada aikoo lääkäriksi. Lukion kurssivalinnat
on jo tehty tukemaan sitä päämäärää.
– Jalkapallossa saan pelata
vielä kaksi vuotta B-junioreissa. Myös naisten kolmosen otteluita olen pelannut.
Mennään nyt vielä B-junioreiden kautta uraa eteenpäin,
naisten liigajoukkueiden vaihtopenkille on turha tässä vaiheessa mennä istumaan, toteaa Ada.
Ada on niitä ensimmäisiä jalkapallokoulusta asti mukana
olleita KPV:n tyttöjunioreita.
Rolf Mannströmin ja Kai Sorviston aikoinaan vetämästä
ryhmästä Ada on kolmas vuoden tyttöjunioriksi valittu pelaaja, sillä myös Lotta Sorvisto
ja Janni Laakso on valittu vuoden tyttöjunioreiksi.
KPV:n ykkösdivisioonaa pelanneissa B-tytöissä Adan panos oli kärkipelaajana merkit-

Mikko Laitalan ja Ada Mannströmin juniorivalmentajat nimesivät vuoden 2012 KPV-junioreiksi.
tävä. Hän pelasi kaikki kauden
20 ottelua alusta loppuun.
Myös maaleja syntyi, sillä Ada
teki 12 joukkueen 25:sta osumasta.
KPV:n joukkueportaaliin eli
JOPOXiin on kerätty tietoja
vuodesta 2008 lähtien. Tietokannan mukaan Adalla on vii-

den viimeisen vuoden aikana
KPV:n kirjoissa 150 ottelua ja
niissä 98 osumaa.
Vankat perusteet vuoden tyttöjunioriksi valitsemiselle.
Mikko Laitala on 18-vuotias.
Valinta vuoden junioriksi tuskin tuli kovin monelle yllätyk-

senä, sillä ikäluokka –94 on
KPV:ssa kovin pieni. Se ei suinkaan vähennä Mikon valinnan
arvoa. Kauden aikana pelatut
19 edustusjoukkueen kakkosen ottelua kertoo jo enemmän. Noita valintoja edustuksen pelaavaan kokoonpanoon
ei ansiotta tehty.

Yleensä Mikko tuli edarin pelissä vaihtomiehenä sisään keskimääräisen peliajan ollessa 35
minuuttia per peli. Yksi osumakin syntyi. 2-1 voittomaali
pääpuskulla 20.6. pelatussa kotiottelussa PS Kemiä vastaan.
Kauden aikana Mikko pelasi
myös akatemiassa ja viimeisteli pelaamissaan 18:ssa akatemiapelissä kuusi osumaa.
Mikko on Adan lailla pitkän
tien kulkija KPV:ssa. Jalkapallokoulusta asti nuori mies
on ollut mukana KPV:n joukkueissa. Nuorempana Mikko
oli puolustuksessa ja topparina, mutta B-junioreissa mies
kotiutui hyökkääjän tontille. 170-senttisellä, nopealla
ja terävästi suuntaa vaihtavalla pelaajalla on useitakin
hyviä vaihtoehtoja pelipaikaksi. Vaikka kausi meni pääosin hyökkääjänä, Akatemiassa Mikko väläytti pari kertaa
erinomaisen pelin laitapuolustajana.
Tuleva vuosi on Mikolle merkittävä askel eteenpäin. Keväällä on ylioppilaskirjoitusten
jälkimmäinen osa. Englanti ja
terveystieto on jo kirjoitettu.
Keväällä odottavat matematiikka, äidinkieli ja maantieto.
Ja heinäkuussa on vuorossa armeijan harmaat Kajaanissa.
– Joku liikuntaan tai fysioterapiaan liittyvä ala kiinnostaa jatko-opiskelussa, paljastaa
Mikko.
Luonnollisesti pelaajasopimus KPV:n edustukseen kattaa myös kauden 2013. Intohimoa jalkapalloiluun riittää
senkin jälkeen.
– Liigakentät ovat tavoitteena. Siihen tehdään töitä,
sanoo Mikko.

KPV aloitti paperinkeräysprojektin
KPV ja L&T ovat sopineet paperinkeräysprojektista, jossa
seura saa varoja yhteistyössä
toteutettavalla ympäri vuoden jatkuvalla keräyspaperin
keruulla.
Asia ei ole mitenkään uusi

KPV:n seuratoiminnassa. Jo
Väinö Paavolainen keräsi aikoinaan jätepaperia seuran nimissä ja myyntituotolla tuettiin junioritoimintaa. Nyt tuo
keräysprojekti on herätetty
henkiin uudestaan ja hieman

vanhasta viriteltynä.
Nyt paperin keräysastiat tuodaan kiinteistöjen pihoille,
josta yhteistyökumppani L&T
käy ne määräajoin tyhjentämässä.
– Tästä on selvä etu, ettei

KPV:n JALKAPALLOKOULUSSA
ON TAAS MENO PÄÄLLÄ!
KPV:n suosittu jalkapallokoulu jatkuu sunnuntaisin klo
11-12 Kipparihallissa. KPV:n jalkapallokoulu on ilmainen ja
se on tarkoitettu 2005 syntyneille ja nuoremmille tytöille ja
pojille. ( Ikäluokat omissa ryhmissään).
Koulussa käydään läpi lajin perusasioita, sekä viihdytään
pelaten ja leikkien osaavien vetäjien johdolla.
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja myös kesällä futiskoulun
aloittaneet juniorit! Tiedustelut: Mika Lindholm puh.
0440 3757442, e-mail: mik.li@anvianet.fi

kiinteistön omistajan tarvitse
kuljetella jätepapereitaan pitkien matkojen päähän, vaan
astiat ovat kotipihoilla. Näin sisälle ei pääse enää kertymään
kovin suuria paperipinoja, toteaa KPV:n projektivastaava

Jouko Vierimaa.
Mikäli haluat jätepaperiastian pihallesi ja lähdet tukemaan junioritoimintaa, lähetä
nimesi ja osoitetietosi sähköpostilla jouko.vierimaa@anvianet.fi.
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Valmiutta isoihin rooleihin
B-pojat. KPV:n B-pojat aloittivat kauteen valmistautumisen
marraskuusta alkaneella harjoituskaudella. Harjoituskausi
huipentui sarjaan valmistavaan
Vierumäki Cupiin joka hoidettiin kotiin tyylikkäästi. Finaalissa kaatui JJK maalein 4-0. 1.
divisioona aloitettiin toukokuun alkupuolella ja kevätkauden sijoitukseksi sarjassa tuli
3. sija. Syyskierrosta häiritsivät
useat loukkaantumiset ja lisäksi joukkueen pelaajat pelasivat isoissakin rooleissa miesten
edustusjoukkueessa ja akatemiassa mikä on sinällään erittäin
hyvä asia pelaajan yksilökehityksen kannalta. Kovat miesten
pelit kehittävät! Syyskierroksen
loppusijoitus 1. divisioonan Clohkossa oli 8. sija.
Joukkue harjoitteli kauden aikana 146 kertaa harjoitusprosentin ollessa 85%. Joukkue pelasi kauden aikana 39 ottelua:
25 voittoa, 1 tasapeli ja 13 tappiota. Maalisuhde: 112-57.
Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2012: Timo Åstrand (vast.
valm), Antti Ylimäki (valm.),
Markku Tuikkanen (mv valm.),
Timo Polso (huoltaja), Marjatta
Mäkinen (rahastonhoitaja, Tapio Hakala (joukk.joht.).
Pelaajat (maalit + syötöt):
Ahonen Niko (1+1), Ahvenkoski Jouni (1+1), Angilo Emmanuel (3+3), Appelgren Joni
(2+1), de Jong Jesse (11+9), Erkkilä Ville, Haaraniemi VilleVeikko (3+7), Hakala Tuomas
(22+9), Heiermann Harri (5+6),
Karppi Sasu (1+0), Kentala Jere

Joukkuekuvassa takana vasemmalta: Antti Ylimäki (valmentaja), Timo Åstrand (valmentaja), Niko Niemonen, Jere Kentala, Ahmed Al-Jubouri, Joni
Appelgren, Harri Heiermann, Oskar Ylimäki, Juho Paavolainen, Riki Kuusela, Tuomas Hakala, Sami-Petteri Mäkinen, Emmanuel Angilo, Tapio Hakala (joukkueenjohtaja), Markku Tuikkanen (mv-valmentaja), Timo Polso (huoltaja). Eturivissä vasemmalta: Pietu Liedes, Ville Erkkilä, Teemu Polso,
Niko Ahonen, Ville-Veikko Haaraniemi, Oskari Peltola, Joona- Jukka Tuikkanen, Joona Savolainen, Juho Korkiakangas, Tom Åstrand ja Lasse Känsälä. Lisäksi joukkueessa pelasi Jouni Ahvenkoski.
(15+4), Korkiakangas Juho
(1+3), Kuusela Riki (4+1), Känsälä Lasse (4+4), Liedes Pietu

(0+1), Mamer David (1+0),
Mäkinen Sami-Petteri (3+1),
Niemonen (3+6), Paavolainen

Juho (7+1), Penttilä Iiro (1+1),
Polso Teemu (3+1), Savolainen
Joona (1+3), Ylimäki Oskar

(7+7), Åstrand Tom (13+18).
Tapsa

Turnausmenestysten kausi
E11-pojat. Pitkä ja menestyksekäs kausi 2012 on saatu virallisesti päätökseen. Kauden suurin onnistuja oli koko joukkue.
Onnistumisia ja kehittymistä
tapahtui laajalla rintamalla
niin turnaus- ja pelikentillä
kuin vaativissa harjoituksissakin koko kauden aikana.
Kauden aikana joukkueen
mukana harjoitteli ja pelasi
keskimäärin 20 poikaa. Joukkueen valmennusvastuu pysyi edelleen vahvan kolmikon
hallussa. Petri Haapasalo toimii vastuuvalmentajan roolin
ohessa myös alueen Fortum
Tutorina sekä taitokoulun vetäjänä. Petrin apuna valmennusvastuuta jakoivat edelleen
Ilkka Rintala ja Jani Uski.
Kauden aikana harjoitusvuoroja on ollut keskimäärin
4 kertaa viikossa. Osa pojista
on myös osallistunut taitokouluun. Jatkoimme edelleen hyväksi havaittua tapaa harjoitella. Viikko-ohjelma koostuu
sopivassa suhteessa kunto- ja
koordinaatioharjoitteista sekä
pallon hallintaan ja pelitilanneharjoitteisiin. Ohjattuja
harjoituskertoja kertyi vuoden
aikana reilusti yli sata, osallistumisprosentin ollessa keskimäärin yli 70 % tuntumassa.
Virallisia pelejä piirisarjoissa
ja eri turnauksissa kertyi yli 80.
Kausi oli menestys vaikka muutama peli aina jääkin kaivelemaan ajatuksiin. Talvella pelasimme hyviä harjoituspelejä

Sampo Rintalan lapikas on puhunut Kokkola-Cupin finaalissa.
Kokkolassa, Seinäjoella, Vaasassa ja Oulussa. Ulkokauden
avaus Ylivieskassa tuotti haastesarjan voiton vaikka olosuhteet olivatkin sateen ja kuran
hallitsemat. Tämä työvoitto
antoi upeat lähtökohdat kesään ja mitalisateelle oli luvassa runsaasti jatkoa… Heinäkuussa Kokkola Cup:in voitto
maalisuhteella 59-0 ja heti perään seuraavana viikonlop-

puna Pori Cup:in voitto kutsusarjassa. Porista jäi erityisesti
mieleen yleisen sarjan tasaiset
ottelut joista saimme kentän
laidalla nauttia erittäin jännittävissä merkeissä. Pilkkukisat nostivat pulssin ajoittain
myös kentän laidalla huippulukemiin. Pori Cup kokonaisuutena oli mukava kokemus
kun koko joukkue oli paikalla
ja lämmin kesä helli koko tur-

nauskansaa.
Elokuussa pojat nappasivat
nihkeän alun jälkeen Seinäjoen
Tigers-turnauksen haastesarjan
voiton. Aura Cup:in 9. sija (turnauksen paras lohkojen kakkosista) ja Ilves Cup:in 5. sija olivat pelillisesti hyviä turnauksia
ja saimme vastaamme paljon
uusia vastustajia.
Sokerina pohjalla koko kauden pelasimme myös piirisar-

jaa omassa sekä vuotta vanhemmassa ikäluokassa. Pelit
menivät paremmin kuin hyvin
molemmissa sarjoissa. Omassa
ikäluokassa ei vielä sijoituksia
ja pisteitä laskettu mutta vanhemmissa laskettiin. Loppusijoitus 16 joukkueen sarjassa
oli hienosti pronssilla KPV 00
vihreiden ottaessa mestaruuden. Tosin ylemmässä loppusarjassa kävi niin, että hallitsevaksi mestariksi pelannut KPV
00 Vihreä kaatui keskinäisessä
pelissä 1-0…
Kauden 2013 harjoituskausi
on jo täydessä vauhdissa. Harjoituskertojen määrä tulee olemaan neljästä viiteen kertaan
viikossa. Talvikauden ja kesän
aikana tulemme pelaamaan
harjoituspelejä ja osallistumme
aktiivisemmin myös erilaisiin
turnauksiin.
Joukkueessa on tilaa innokkaille ja uusille kasvoille joten
rohkeasti yhteyttä Petriin tai
allekirjoittaneeseen.
Kiitos kaikille pelaajille, vanhemmille ja sponsoreille päättyneestä kaudesta. Kiitos myös
Gunulle ja Pasille hyvästä maalivahtivalmennuksesta joista
myös meidän joukkueen ”pitkätukkapirkot” ovat päässeet
nauttimaan.
Matka kohti uusia sankaritekoja jatkuu…
Tapani Pura
Joukkueenjohtaja
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205 harjoitusta – 66 peliä
C-15 pojat. Kausi 2012 alkoi 3. lokakuuta 2011 juoksulenkillä ja päättyi Barcelona/Saloun harjoitusleiriin
18.10.2012. Kauteen mahtui
205 harjoitusta ja 66 ottelua.
Kauden päätavoite oli Kai
Pahlman lopputurnaus Mikkelissä heinäkuun viimeisellä
viikolla.
Lopputurnauspaikka 16 parhaan joukkoon saavutettiin
piiri- ja aluekarsintojen kautta.
Joukkue voitti piirikarsinnan ja
ollen toinen aluekarsinnoissa.
Lopputurnauksessa Mikkelissä
joukkueen sijoitus oli 14.
Pelasimme sekä alue- että piirisarjaa. Aluesarjan sijoitus oli
kolmas ja piirisarjassa olimme
hopealla. Turnauksia pelattiin
Valkeakoskella Tsaarin turnaus, Luiz Antoniota Seinäjoella ja Kokkola cup kotimaisemissa.
Valkeakosken kutsuturnaus
oli valmistautumista Kai Pahlman jatko –ja lopputurnaukseen. Päällimmäisenä tuosta

reissusta jäi mieliin joukkueen
majoitus Vanajaveden rannalla
keskellä ei mitään.
Kauden päätteeksi joukkue
matkasi vanhempineen syyslomaviikolla harjoitusleirille
Espanjaan hakemaan oppia
ja motivaatiota tuleville kausille. Reissu täytti kaikki odotukset. Valmentajat ja pelaajat
saivat UEFA pro A-valmentajan
opastusta, josta on hyvä ammentaa tulevaan.
Nyt kun 97 joukkueen taival
omana joukkueena on loppunut ja pojat jatkavat
B-ikäluokassa (toivottavasti
kaikki), tahdon kiittää kaikkia
nykyisiä ja vanhoja joukkueen toimijoita, jotka ovat tehneet töitä poikien eteen vuosien varrella.
Kiitos myös vanhemmille,
jotka ovat jaksaneet tukea poikiamme heidän harrastuksessaan.
Kai Äyhynmäki
Joukkueenjohtaja P97

Joukkuekuva: vasemmalta ylärivi Tony Mäki(valm.), Wäinö Kovalainen, Tatu Mäki, Aku Lehojärvi, Joonas Myllymäki, Antto Äyhynmäki, Oliver Tuukkanen, Sami Petteri Mäkinen. Keskirivi vasemmalta Matti
Tornikoski(valm.), Joel Järvelä, Tuomas Hietala, Lasse Känsälä, Niklas Renlund, Lassi Matilainen, Jere Virkkala, Jere Saastamoinen, Kai Sorvisto(vastuuvalm.),Kai Äyhynmäki( Jj.), Seppo Möttönen(huolt.). Eturivi vasemmalta Kevin Bexar, Joona Lindberg, Jarkko Takkunen, Tommi Möttönen, Patrick Honkonen, Jesse Määttänen, Tapio Huikuri, Otto Marjelund ja Miko Tornikoski. Kuvasta puuttuvat Veikko Hautaniemi, Jiri ja Joni
Kellokoski, Juho Kähkönen, Janne Nyman, Joona Vuolle, Nina Järvelä(rahastonhoitaja) ja Kaj Renlund(valm.)

Ison kentän pelin opettelua
C-14 pojat. 98-poikien joukkueen päätavoite kuluneella
kaudella oli ison kentän pelaamisen opettelu ja henkilökohtaisten taitojen kehittäminen.
Näihin tavoitteisiin päästiin
aika hyvin; toki parantamisen
varaa jäi vielä tulevillekin vuosille.
Talvikauden harjoittelu muodostui lajiharjoittelun lisäksi
muun muassa tuntuman ottamisella jäähallin portaisiin. Talvikaudella päästiin myös kokeilemaan uutta ulkotekonurmea,
silloin kun säät ja kentän huoltotoimenpiteet antoivat siihen
mahdollisuuden.
Etupäässä
kuitenkin lajiharjoittelu tapahtui Kipparihallissa. Kesällä
ja syksyllä harjoiteltiin hyväkuntoisilla Kirkonmäen harjoituskentillä.
Kauden aikana harjoituskertoja kertyi joukkueelle 138 ja
otteluita oli 28. Osallistumisprosentti oli hyvää luokkaa. Pelaajia joukkueessa oli 18. Myös

muutamia -99 syntyneitä pelaajia kävi ottamassa tuntumaa vanhemman ikäluokan
peleihin.
Sekä kevät- että syyskierroksella joukkue osallistui aluesarjaan. Kevään aluesarjan sijoitus
oli 4. ja syyskierroksen sijoitus
5, joka oikeutti samalla piirisarjan pronssimitaleihin.
Toukokuun lopulla osallistuttiin Oulussa Nike Premier –karsintaturnaukseen, mutta lopputurnauspaikka jäi haaveeksi.
Joukkueen pelaajia oli mukana piirijoukkuetoiminnassa
ja lopullisessa piirijoukkueessa.
Tätä kirjoitettaessa pelaajat
ovat jo aloittaneet harjoittelun B2 –joukkueen kanssa tulevaa kautta varten.
Heti vuoden vaihteen jälkeen
-98 pojat aloittavat Kai Pahlman –karsintaottelut tavoitteenaan kesän lopputurnauspaikka.
Coach

Pysyy ja paranee!
Pallo-Veikko-lehti
painettu jo vuodesta 1966
Botnia Print on hyväksytty jäseneksi kansainväliseen World Association of
Newspapers and New Publishers´n WAN-IFRA laatuklubiin. Kyseessä on
kansainvälisesti arvostetuin osoitus sanomalehtipainon tuotannon laadusta.
BOTNIA PRINT, Lekatie 2, 67800 KOKKOLA,
Puh. 020 750 4470, www.botniaprint.fi

KIITOS KPV!
www.lassila-tikanoja.fi

Anna jätehuolto
asiantuntijan tehtäväksi.
Lassila & Tikanojalta saat: Jäteastiat ja kuljetukset,
lokakaivojen tyhjennykset, viemärien ja salaojien
puhdistukset sekä kuvaukset, kuivaimuroinnit,
painepesut ja vesipiikkaukset, vaihtolavat,
roskasäiliöt, puristimet ja paalaimet, bajamaja vuokra WC:t

Lassila & Tikanoja Oyj, Ahertajantie 14, 67800 Kokkola
Soita ja pyydä tarjous! puh. 010 636 161
tuotanto.kokkola@lassila-tikanoja.ﬁ

Lennätä lehdet uuteen lukuun on aloitettu ja kumppanuus jatkuu.
Siis kaikki mukaan tukemaan palloveikkojen toimintaa!
Astiatilaukset : 050 385 6861
Lisäksi anna jätehuolto asiantuntijan hoidettavaksi!
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Suomen maantiet tutuiksi
B-tytöt. Joukkue pelasi kuluneella kaudella valtakunnallista I-divisioonaa. Sarja oli
tytöille uusi kokemus uusine
vastustajineen. Pohjois- ja ItäSuomi alkoivat tulla tytöille
myös tutuksi, kun toukokuusta
syyskuuhun vierasotteluihin
matkustettiin kahdella pikkubussilla yli 6 000 kilometriä.
Tytöistä kehittyi kauden aikana rutinoituja vierasotteluiden pelaajia, sillä vierasottelumme tuottivat meille syksyllä
selvästi enemmän pisteitä kuin
kotiottelumme.
Nuorta joukkuetta peluutettiin myös laajalla pelaajamateriaalilla, väliin pakostakin,
ja jo tulevaa kautta ajatellen.
Joukkueeseen liittyneet C-ikäiset tytöt saivat myös runsaasti
peliaikaa. He osoittautuivatkin
luottamuksen arvoisiksi ja saivat siten erittäin hyvää ja tarpeellista ottelukokemusta tulevaisuutta ajatellen. Pelasipa
joukkueessa myös kauden aikana ”ysikaseja” ja jopa yksi
”ysiysikin”.
Ensi kaudella joukkueesta
vanhenee ainoastaan viisi tyttöä eikä lopettaneita tai lähtijöitä juuri ole. Kun myös oma
junioritoimintamme on alkanut nyt tuottaa jatkuvalla syötöllä hyviä tyttöpelaajia, ei Btyttöjoukkueiden kasaaminen
tule jatkossakaan olemaan ongelmallista.
Tavoitteita ja harjoittelun tasoa nostetaan joukkueen sisällä asteittain, jotta myös toiminnan mielekkyys säilyy niin
tytöillä kuin joukkueen vastuuhenkilöilläkin.
KPV B-tytöt kausi 2012:
B-tyttöjen ykkönen
kevätkierros (8 joukkuetta)
1. SIPS/YJ...............................17
2. Pallokissat/2.......................12
2. TP-47 – ToJK/YJ..................12
4. RoPS..................................11
5. KPV...................................10

Takarivi vasemmalta: Rolf Mannström, AnniKinnunen, Nina Bäckström, Janika Sillanpää, Patricia Träsk, Pia Mannström huoltaja, Lina Luokkala,
Roosa Ojala, Fanny Nyqvist, Sofia Huhtala, Kimmo Koskela. Eturivi vasemmalta: Emma Malkamäki, Nea Hautamäki, Emmi Peuraharju, Tiia-Maria
Karvonen, Janina Mäki-Korvela, Ada Mannström, Keena Koskela.
6. HauPa..................................6
7. FC Lynx ..............................6
8. LAFK....................................4
KPV Tehdyt maalit 11, päästetyt
8 maalia.
B-tyttöjen ykkönen syyskierros
(10 joukkuetta)
1. SIPS/YJ ..............................28
2. RoPS..................................22
3. ONS/2...............................22
4. Pallokissat/2.......................18
5. KPV...................................15
6. TP-47 – ToJK/YJ..................13

7. FC Lynx...............................7
8. HauPa..................................7
9. FC Hertta.............................5
10. LAFK..................................0
KPV Tehdyt maalit 14, päästetyt
21 maalia.
Otteluita kertyi seuraaville
tytöille:
Bäckström Nina
Gazivoda Anna
Hakala Eveliina
Hautamäki Nea
Huhtala Sofia

Karvonen Tiia-Maria
Keto Noora
Kinnunen Anni
Kettunen Anna
Koivisto Sinna
Koskela Keena
Laakso Janni
Luokkala Lina
Malkamäki Emma
Mannström Ada
Mäki-Korvela Janina
Nykvist Fanny
Nykänen Milla
Ojala Roosa
Peuraharju Emmi

Perkiö Neea
Nurmi Nanna
Sillanpää Janika
Skog Cecilia
Toivanen Lotta
Torppa Sara
Träsk Patricia
Johto:
Koskela Kimmo
Laakso Sini
Mannström Pia
Salonen Pertti
Mannström Rolf
Torppa Pasi

Kokemusta kartuttamassa

Juniorijuhlan sanavalmiista juonnosta vastasivat Jesse De Jong ja
Janni Laakso.

C15/Fun-tytöt. Rolf Mannström (v), Pertti Salonen(jj),
Pia Mannström (h) ja Pasi
Torppa(mvv): ryhmä koostui
n. kahdestakymmenestä(20)
-97, -98 ja -99-tytöstä. Minimitavoite oli saavutettu,
kun oman piirin karsinnasta
selviydyttiin jatkoon. Päätavoite eli fun-lopputurnaukseen selviytyminen jäi toteutumatta, mutta monta
hyvää piirien välistä karsintaottelua päästiin pelaamaan.
Nämä olivatkin monelle
tytölle hyvänä pohjana, kun
he siirtyivät loppukaudeksi
B-tyttöjä vahvistamaan.
Samalla myös vielä nuoremmat 98- ja 99-tytöt saivat kokemusta kovista peleistä, mikä varmasti auttaa
heitä menestyksen tavoittelussa ensi kauden vastaavissa
mittelöissä.
Manne

Takarivi vasemmalta: Emma Määttänen, Neea Perkiö, Sofia Rintala, Melina Nurmi, Roosa Nyman, Vilma Myllymäki. Keskirivi vasemmalta: Rolf Mannström, Nanna Nurmi, Friida Nyman, Emma Malkamäki, Linnea Salonen,
Eveliiina Hakala, Pertti Salonen. Eturivi vasemmalta: Janika Sillanpää, Roosa Ojala, Sara Torppa, Jenika Ojakoski, Janina Heikkilä, Patricia Träsk, Laura Rintala.
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Joukkue kaudella 2012: Valmennustiimi takarivissä vasemmalta: Sami Keiski, Tapio Järvinen, Jari-Pekka Halonen, Ari Lakanen ja Keijo Hautamäki, kuvasta puuttu Harri Lahti. Keskirivi
vasemmalta: Severi Kähkönen, Kasperi Keiski, Jami Halonen, Jonttu, Akseli Matilainen, Jusa Ihalainen, Are-Einar Hagqvist, Kalle Rättyä, Viljami Koskela, Samu Lahti ja Oliver Lakanen.
Eturivi vasemmalta: Joni Ahola, Miro Hollanti, Joona Jylhä, Juuso Forsgård, Topi Järvinen, Wegye Wegye, Kalle Hedman, Tuukka, Otto Salonen, Alex Saukkosaari, Kuc Mathiang ja Ghazi
Gadain. Kuvasta puuttuvat: Jimi Hackspik, Aleksi Fordell, Akseli Karjalainen, Oskar Kleimola, Iiro Koskinen, Elmeri Lahti, Julius Reini ja Salif Soumah.

119 ottelun kausi takana
D-12 pojat. Ryhmämme on
edelleen KPV:n junioriporukoista yksi suurimpia ja siihen
on kuulunut kolmisenkymmentä motivoitunutta ja taitavaa poikaa kauden aikana.
Harjoituksia kauden aikana oli
kolmesta neljään kertaan viikossa.
Kauden aikana osallistuimme
useisiin eri turnauksiin, pääsääntöisesti hyvällä menestyksellä. Talvella, harjoituskaudella
pelasimme talvisarjaa kerran
kuussa johon osallistui lisäksemme OLS, Jaro ja VPS kaikki
kahdella tasojoukkueella.

Piirisarjan alkusarja pelattiin
kevätkaudella kahdella joukkueella joista molemmat joukkueemme selvittivat tiensä loppukaudeksi piirin ”ykköseen”. KPV
Vihreä voitti piirin mestaruuden ja KPV Valkoinen piti hienosti paikkansa piirin ykkösessä
myös ensi kaudella.
Välikentän turnauksia pelataan 9v9 pelaajamäärillä, turnauksissa oltiin liikkeellä yleensä
liikkeellä kahdella joukkueella.
Turnauksia pelattiin seuraavasti:
- Luiz Antonio-Cup Seinäjoella, (sijat 3. ja 10.)
- Aura Cup Turussa, (sijoitus 14.)

- Kokkola Cup, (sijoitus 17. ja
17.)
- OEAM-turnauksessa Oulaisissa, (sijoitus 3. ja 5.)
- Tigers-turnaus Seinäoella (sijoitus 3.)
- HauPa-turnaus Haukiputaalla (sijoitus 1.)
- KPV P-00 turnaus Kokkolassa
(sijoitus 1. ja 2.)
Pelillisesti ja taidollisesti joukkue on mennyt eteenpäin edellisistä kausista millä tahansa
mittarilla mitattaessa. Toivottavasti hyvä kehitys jatkuu samaan suuntaan. Harjoituksia

kaudella on ollut 137 kpl, otteluita 119, joista voittoja 70 kpl,
tappioita 40 kpl ja tasureita 9
kpl (maaliero +125).
Uusi kausi on jo käynnistymässä joulukuun alusta ja ensimmäiset turnauksetkin lähestyvät jo kovaa vauhtia. Tulevalle
kaudelle suunniteltuja uusia
haasteita ovat ainakin seuraavat.
- Piirisarjan ”ykkönen”
- Aluesarja
- Puolen Suomen Liiga
(pelataan 11v11)
- Kokkola Cup
Menoa, vauhtia ja vaarallisia

tilanteita ei ainakaan tule puuttumaan tulevalla uudella kaudella.
Joukkueeseen mahtuu vielä
lisää motivoituneita perustaidot omaavia pelimiehen alkuja
ja nyt aloittaminen on helppoa
uuden kauden alkaessa.
Kiitokset kaikille valmennustiimiin kuuluville sekä pojille
ahkeruudesta ja jaksamisesta.
Suuret kiitokset kannustamisesta tietenkin myös vanhemmille sekä muille yhteistyökumppaneille.
Tapsa

Panostetaan laatuun
E10-pojat. Pojat on pelannut tänä kesänä piirisarjaa kolmella joukkueella. Lisäksi on osallistuttu Keski-Pohjanmaan
turnauseen,Ylivieska-cup, Jussinkuppi, Kokkola-cup sekä Tigers turnaukseen. Pelaajia
tällä hetkellä 31 poikaa.Valmentajina tällä
kaudella Jarkko Kallio, Niko Kauppinen,
Petri Hertteli ja Petri Övermark. Joukkueen
johtajana Anne Porkola ja Anna-Kaisa Paananen.
Harjoituksissa oli läpi vuoden mukava
määrä poikia treenaamassa. Oli helle (harvoin) tai sade (usein), niin poikia oli pääsääntöisesti yli kaksikymmentä harjoittelemassa.
Harjoittelu tuottaa tulosta ja useat pelaajan
alut kehittyivätkin huimasti vuoden aikana.
Mutta määrä ei korvaa laatua ja ensi
vuonna pitää panostaa enemmän juuri siihen laatuun. Ei muuta kuin kovalla työllä,
iloa ja hauskuutta unohtamatta, kohti uusia haasteita.
Pojat ovat pelanneet viime kaudella piirisarjaa kolmella joukkueella. Lisäksi on osallistuttu Keskipohjanmaa-turnaukseen, Ylivieska Cupiin, Jussi-cupiin, Kokkola Cupiin
ja Tigers-turnaukseen.
Niko Kauppinen

03-poikia on näin komea joukko. Takarivi vas. Valtteri Hautamäki, Roope Rauma, Iiro Vilmi, Patrik Palosaari, Antti Vironen, Otto
Nieminen, Kasperi Hertteli, Roope Kauppinen, Mikko Polvi, Joonas Paananen, Joona Peltoniemi. Keskirivissä : Jere Ahonen, Iivo Väisänen, Topi Mäki, Miska Hyyppä, Joona Kallio, Teppo Jestoi, Arttu Oikari, Arttu Möttönen, Tomi Porkola, valmentaja Petri Hertteli.
Alarivissä: valmentaja Jarkko Kallio, Aleksis Hämäläinen, Kasperi Brandt, Olli Hautamäki, Miko Haavisto, Anton Korkiakangas, Joel
Övermark, Aleksi Korpela, Saku Kauppinen, valmentajat Petri Övermark ja Niko Kauppinen.
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Härnösandissa menestystä
D-13 pojat. Olipa kerran suomalaiset, ruotsalaiset
ja norjalaiset 99-pojat, jotka osallistuivat Härnosandin Pohjoismaisille päiville.
Suomalaiset ja norjalaiset majoittuivat samassa
paikassa. Eräänä päivänä he tapasivat majapaikan
edessä. Siitähän syntyi vasta rähinä. Läppä lensi ja
kättä väännettiin molempiin suuntiin. Pikkuhiljaa
sitä tajuttiin, että oltiin kavereita. Sitten katsottiin
yhdessä jalkapalloa ja opetettiin toisillensa kieliä.
Saattoi siinä pari kirosanaakin tulla opetettua puolin ja toisin, mutta hauskaa oli.
Peleissä suomalainen jalkapallotaito oli aivan ylivoimaista ja kävipä niin, että molempien suomalaisten joukkueissa JOKA IKINEN pelaaja teki maalin. Siis maalivahditkin. Muut maat jäivät aivan
jyrän alle.
Ette ikinä arvaa, mitä tapahtui, kun Pohjoismaisilla päivillä järjestettiin disko. Siellä oli satamäärin kauniita tyttöjä, jotka olivat laittautuneetkin
nätisti. Norjalaiset ja ruotsalaiset olivat sisällä tanssimassa, mutta mitä tekivät suomalaiset? He olivat
läheisellä kukkulalla vetämässä liukutaklauksia. Se
oli liukas ja jyrkkä kukkula, jossa oli aivan pakko
vetää liukkareita. Lieneeköhän tuo syynä siihen,
että suomalaiset olivat niin ylivoimaisia peleissä?
Emme varmaan saa koskaan tietää.
Tarinan opetus oli se, että jos aikoo tulla mestariksi, täytyy paiskia töitä.

Pohjoismaisille päiville osallistuivat (eturivi vasemmalta) Aleksi Seppälä, Oskari Saviranta, Riku Lelo Lunkoka, Arnaldo
Burdell, Juuso Aalto, Akseli Matilainen, Atte Peuraharju, Eemeli Harju, Peetu Rantala, Eetu Peuraharju, (toinen rivi vasemmalta) Miska Rahkonen, Lauri Luomala, Robin Skog, Alvari Tavaila, Artturi Porko, Joonas Hakasalo, Valtteri Harju, Arno Tavaila, Eetu Saari, Valtteri Aaltonen ja Juuso Gustafsson. Takarivissä valmentajat Teemu Kerola, Seppo Peuraharju ja Antti
Porko. Kuvan otti joukkueen huoltaja Timo Seppälä. KPV 99-pojissa mukana vuoden aikana myös Samuli Heinonen, Olli
Kallioinen ja Joose Nurmela, joukkueenjohtajat Juha Nurmela ja Petri Gustafsson sekä valmentaja Timo Kankaanpää.

Viimeinen kausi yhdessä
D-12 tytöt. Tytöt 00-01 ovat
olleet suuri ikäryhmä. Kauden
aikana joukkueessa on ollut
n.38 tyttöä.Osa jäi kauden aikana pois, mutta talvella joukueeseemme tuli monta uutta
tyttöä. Joukkueen kokonaisvahvuus on kauden aikana ollut 34 tyttöä.
Kauteen 2012 tähtäävän harjoittelun aloitimme lokakuussa
2011. Siitä lähtien olemme harjoitelleet kolme kertaa viikossa.
Tytöillä on ollut hyvä asenne ja
osallistumisprosentti harjoituksissa läpi koko kauden.
Ensimmäinen
tosikoitos
oli helmikuun alussa pelattu
KPV:n tyttöjaoston järjestämä
kovatasoinen Emotion HelmiCup. Osallistuimme -00 ja
-01 sarjoihin sijoittuen -00 viidenneksi ja -01 neljänneksi.
Noissa sarjoissa voitot menivät Ouluun ONS:lle ja Tampereelle Ilvekselle. Tämän turnauksen jälkeen harjoittelimme
ahkerasti ja seuraava koitos oli
huhtikuussa, kun lähdimme
viikonlopun leirille Norrvallaan yhdessä Laakkosen Villen valmennuksessa olevan
VPS:n 00-01 tyttöjen kanssa.
Ville on muuten KPV:n kasvatti. Pidimme siellä yhteisiä
harjoituksia 4 kertaa ja pelasimme harjoituspelit molemmilla ikäluokilla. Muutenkin
koko viikonlopun leiri oli onnistunut, uudet tytöt pääsivät hyvin mukaan porukkaan.
KPV:n ja VPS:n valmentajat
pystyivät vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia yhdessä. Tätä
yhteistyötä tulemme jatkossakin tekemään kun molempien
seurojen valmentajat ja tytöt
kokivat tämän todella hyvänä
asiana.
Kesän aikana osallistuimme
kahdella joukkueella -00 piirisarjaan ja vielä yhdellä -01
piirisarjaan.00-tyttyöjen piirisarjassa joukkueet jaettiin niin,
että vihreä oli -00 syntyneitä lisättynä muutamalla -01 tytöllä

Takarivi vasemmalta: Jonna Korkiakangas, Janina Wegelius, Kiia Palosaari, Iisa Peltola, Amalia Porko, Sofie Sällinen, Olivia Wikström, Lotta Mannström, Roosa Laine, Oona-Fiina Tuukkanen. Keskirivi vasemmalta : Patrik Tuukkanen, Jenna Aro, Jemina Kangas, Charlotta Nygård, Ella Siironen, Tia
Leskinen, Ella Lilja, Mette Perkiö, Julia Tuukkanen, Josefiina Sinikallio, Katariina Paananen, Neea Kurri, Henna Korkiakangas. Eturivi vasemmalta:
Leena-Kaisa PetÃ¤jÃ¤, Alexandra Skog, Emmi LehojÃ¤rvi, Riikka Kalliosalo, Venla Huusko, Johanna Peltola, Daivi Otepalu, Peppi Mahanen, Senja
Rintala, Julia Salo.
ja valkoinen koostui -01 tytöistä. Piirisarjassa sijoituimme
seuraavasti: vihreä neljäs ja valkoinen viides. Vaikka 01-tyttöjen piirisarjassa ei pelattu vielä
sijoituksista olivat tytöt ylivoimaisia.
Kesän turnauksiin kuuluivat Kauhajoki Cup, Kokkola
Cup ja SyysSemi. Kauhajoki
Cupissa olimme pienellä ryhmällä mukana ja kuitenkin
osallistuimme -00 ja -01 sarjoihin, joka tarkoitti sitä että
jouduimme joka peliin sekoittamaan pelaajapakkaa ja katsomaan ketkä pelaavat -00
joukkueessa ja ketkä -01 joukkueessa. Näin menimme peli
kerrallaan turnauksen ajan.
Tämä näkyi erityisesti -00 joukkueen pelaamisessa. Joukkue
kärsi jatkuvista kokoonpano-

muutoksista ja se vaikutti turnausmenestykseen. Joukkue
sijoittui seitsemänneksi. Toisaalta 01-joukkueella turnaus
eteni pelillisesti ja tuloksellisesti hyvin, turnauksen ainoa
tappio (0-1) koettiin vasta loppuottelussa, jossa onnikaan ei
ollut meidän puolella.
Kokkola-Cupiin
osallistuimme kolmella joukkueella,
yksi -00 sarjassa ja kaksi tasaista
joukkuetta -01 sarjassa. Tämä
turnaus meni pelillisesti kaikilta joukkueilta hyvin ja pienellä onnella sijoitukset olisivat
voineet olla paljon parempia.
00-joukkue sijoittui sarjassaan
seitsemänneksi ja 01-joukkueet
neljänneksi ja seitsemänneksi.
Kauden päätti SyysSemi Seinäjoella. Osallistuimme -00 ja
-01 ikäluokkiin, molempiin yh-

dellä joukkueella. Tässä turnauksessa peli kulki molemmilla
joukkueilla aivan mahtavasti.
00-joukkue jäi harmittavasti
lohkokakkoseksi ja siten ulos
mitallipeleistä. Vähän paremmalla onnella ja viimeistelyllä
olisi lohkovoitto ollut mahdollinen. Loppusijoitus -00 sarjassa oli seitsemäs. Toisaalta
myös -01 koki karvaasti turnauksen pelisysteemin, joukkue ei hävinnyt yhtään ottelua koko turnauksessa, mutta
maalierolla jäätiin lohkokakkoseksi ja ulos mitallipeleistä,
sijoitus neljäs.
Tyttöjen hyvien peliesitysten
takia vähän harmitti kun kausi
loppui kun pelit alkoi kulkemaan, mutta toisaalta tästä on
hyvä jatkaa kohti kautta 2013.
Kausi 2012 päätettiin vähän

haikeissa merkeissä. Nämä
kaksi ikäluokkaa ovat olleet
yhdessä 6 vuotta, mutta koska
tyttöjä alkaa olemaan niin paljon, niin jatkossa tiet erkanevat omiin ikäluokkiin. Kaudella
2013 -00 ikäluokkaa valmentavat Paati, Jukka ja Sebu ja
-01 ikäluokkaa Joni, Marko ja
Henna sekä joukkueenjohtajana Kirsi.
Kiitos tytöt mahtavasta kaudesta ja tsemppiä tulevaan
kauteen! Ja kaikki uudet tytöt
ovat tervetulleita mukaan molempiin ikäluokkiin, joukkueen tarkemmat yhteystiedot ja
harjoitusajat löytyvät joukkueen nettisivuilta.
Paati, Jukka, Joni, Marko,
Henna ja Kirsi
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Kausi täynnä tunteita
E-10 pojat. Pelataan Kokkola
cupin puolivälierää Jyväskylän
Komeettoja vastaan. Peli on täysin joukkueen hallinnassa. Vyörytetään hyökkäys toisensa jälkeen kohti vastustajan maalia,
mutta lukuisista paikoista huolimatta ei saada kuin yksi maali
tehdyksi. Meidän maalivahti ei
koske ottelussa kuin pari kertaa
palloon.
Ottelua on ehkä 30 sekuntia
jäljellä ja pallo on vastustajan
maalivahdilla käsissä. Hän vilkuilee epätoivoisesti molempiin suuntiin etsien pelaajaa,
jolle pallon voisi pelata. Kun
hän ei muuta keksi, potkaisee
hän pallon käsistä kohti meidän maalia. Seuraavat viisi sekuntia kulkevat kuin hidastetusta elokuvasta: pallo kohoaa
korkeuksiin ja lähestyy meidän
maalia. Kenttä on lyhyt ja kova.
Pallo pomppaa kuudentoista rajalla, ottaa kentän pinnasta korkean pompun ja lentää suoraan
maaliimme, yli oikeaoppisesti
vastaan tulleen hölmistyneen
maalivahtimme. Vilkaisen epäuskoisesti muita valmentajia
ja sitten tuomaria: mitä tapahtui?! Tuomari hyväksyy maalin, protestoinnistamme huolimatta. Toki tiedämme, että
maali pitää hyväksyä, mutta tilanne on jotenkin niin epätodellinen, että sanat vain tulevat

Yksi 02-poikien joukkueista KPV Tornando ylsi Kokkola-cupin finaaliin asti. Finaalissa kuitenkin ikäluokassaan Suomen paras joukkue, vihreissä pelannut Tuusulan Palloseura voitti rankkareissa 7-6. Niklas Svärd,
Jaan Virkkala, Benjamin Rintala ja Noa Lehtonen juhlivat 1-1 tasoitusmaalia.
suusta - ei nyt, ei näin, ei tällä
tavalla. Pallo viedään kuitenkin
keskelle, peli jatkuu ja loppuu
saman tien – edessä on rangaistuspotkukilpailu.
Ajatuksissa pienoinen huoli,
sillä olemmehan hävinneet kau-

den kolme aikaisempaa rangaistuspotkukilpailua Sepsille, FC
Jazzille ja TPS:lle. Rivissä poikien kanssa kaulakkain tunnen
joukkueesta ja itsestäni huokuvan jännityksen kun pelaaja toisensa jälkeen siirtyy ampumaan

Vihreä joukkue takana vasemmalta: Pauli Tynjälä, Mari Keiski. Keskirivi vasemmalta: Oskari
Keiski, Jere Toivainen, Akseli Mikkola, Aapo Möttönen, Matias Kola, Joonas Korpisalo ja Jere
Halonen. Edessä vasemmalta: Frans Virtanen, Jani Mäenpää, Onni Tynjälä, Aaro Heinola, Venni
Isoaho, Sampo Laakkonen ja Miko Vähäkangas.

rangaistuspotkua. Onneksi pojat hoitavat pallot varmasti sisään ja maalivahtimme yksi
huikea torjunta takaa ansaitun
voiton ja paikan välierissä.
Tämä voitto mursi henkiset
padot lopullisesti ja välierissä,

ilta-auringon paisteessa, kentän laidat täynnä olevan yleisön
edessä pojat esittävät ehkä kauden parhaimman ja kauneimman pelinsä. Täydellistä pallonhallintaa eikä vastustajalle
ollut ottelussa mitään mahdollisuuksia. Pelin jälkeen joukkueen saamat kehut sekä tutuilta,
että tuntemattomilta tuntuivat euforiselta: miten joukkueenne pelaa noin kypsää ja kaunista jalkapalloa -, miten teillä
riittää kolmeen joukkueeseen
noin paljon hyviä pelaajia – kysymykset kuuluvat vieläkin korvissani.
Tätä joukkueen kausi on ollut
tulvillaan – iloa, tunteita ja valtavaa ylpeyttä joukkueesta, pelaajista – KPV-02 pojista.
Joukkueessa pelasivat kauden aikana Apunen Emil, Aalto
Niilo, Enfors August, Hollström
Joni, Kauppinen Jonne, Kovisto Arttu, Koskinen Ilari, Kytölaakso Pietro, Lehtonen Noa,
Liimatta Lenni, Melender Oskari, Mikkola Elias, Mild Joona,
Mäenpää Niko, Mäkinen Santeri, Määttänen Niklas, Nikula
Lassi, Peltokangas Niko, Peltola
Elias, Pihlaja Eeli, Rinne Mikko,
Rintala Benjamin, Song Boyan,
Svärd Niklas, Virkkala Jaan, Tarvainen Aaron.
Marko Lehtonen
Vastuuvalmentaja KPV 02-pojat

Valkoinen Joukkue takana vasemmalta: Tomi Salonen, Tero Pinola ja Tarmo Läspä.
Keskirivi vasemmalta: Eemeli Läspä, Sisu Salonen, Kalle Nikula, Riku Kauranen ja Viljami Isopahkala. Eturivi vasemmalta: Henri Iivonen, Kasper Nielsen, Niilo Ovaskainen,
Luukas Salin, Lenni Ojanperä ja Ville Jakku. Sekä edessä Valtteri Pinola. Kuvasta puuttuivat: Aatu Paananen, Eero-Pietari Hiltunen, Ville Haapaniemi, Veeti Hyytinen, Roope
Nadasi, Jalmari Nääppä, Jaakko Haarala, Jesse Pohjoispää sekä Harri Paananen.

35 poikaa – 5 valmentajaa
F-8 pojat. Joukkue aloitti vuosi
sitten harjoittelun joukkueena,
nyt on jo päästy kunnolla
vauhtiin ja ensimmäinen jalkapallokesä on jo takana. Aloitimme talviharjoittelun n. 25
pelaajan voimin mutta kevään
ja kesän aikana joukkue on kasvanut 35 innokkaan palloilijan
ryhmäksi. Joukkueen tilanne
on loistava, sillä valmennuksesta on huolehtimassa 5 val-

mentajaa.
Viime kesänä osallistuimme
piirisarjaan kahdella joukkueella, joka varsinkin joukkueen
kasvaessa osoittautui liian vähäiseksi. Samoin Kokkola Cup
pelattiin kahdella joukkueella
joten tuoretta intoa oli vaihtaa
kentälle tiheään.
Hienoimmaksi kesän kokemukseksi muodostui ensimmäinen turnausmatka, kun

osallistuimme Terwaturnaukseen Oulussa. Osallistuimme
kutsusarjaan yhdellä joukkueella ja avoimeen sarjaan kahdella joukkueella. Turnauksesta
saavutettiin kutsusarjan 5. sija
ja avoimen sarjan 5. ja 6. sija.
Joten ensimmäistä vuotta yhdessä pelaava joukkueemme
oli jo hyvin mukana muiden
Pohjois-Suomen joukkueiden
vauhdissa. Tuleva talvi kun

harjoitellaan laadukkaasti, niin
ensi kesänä ollaan mukana mitalipeleissä. Kaikki pojat pelasivat selvästi kesän parasta peliä
henkilökohtaisesti ja joukkueena.
Turnauksesta jäi kuitenkin
päällimmäisenä mieleen lukuisten onnistumisien lisäksi
poikien ensimmäinen yö koulumajoituksessa. Hauskaa pidettiin ja reippaina nukuttiin

yö ilman ongelmia ja oltiin aamulla valmiina seuraavan päivän peleihin.
Ensi kesää varten harjoitellaan 3 kertaa viikossa ja suunnitteilla on talvisarja muiden
pohjalaisten seurojen kanssa.
Ensi kesänä on suunnitelmissa
osallistua piirisarjaan 3-4 joukkueella, Kokkola Cup:iin, Terwaturnaukseen sekä yhteen tai
kahteen muuhun turnaukseen.
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Neljän turnauksen kausi
C-14 tytöt. Kautta kuvannee
parhaiten tasainen puurtaminen ilman syviä notkoja tai
huippuja. Talvikaudella osallistuimme T 15 Futsal piirisarjaan ja voitimme sen. Kevätkaudella voitimme piirisarjan
ja pääsimme uutena haasteena pelaamaan aluesarjaa, johon osallistuivat meidän lisäksemme Semi, FC Sportin/VPS
j:n yhdistelmäjoukkue, KoMu,
FC United ja GBK. Aluesarja oli
hyvä ja haastava sarja. Pelejä
oli kerta viikossa ja karsintojen
kautta valitut joukkueet takasivat tasaiset vastukset. Aluesarjassa sijoituimme hopealle FC
Sportin yhdistelmäjoukkueen
jälkeen.
Turnauksia kauteen mahtui
4 kpl: KPV:n oma tyttöturnaus
Emotion Helmi Cup, J niin
kuin Pallojalka-turnaus Oulussa huhtikuussa. Piteå Summergames heinäkuun alussa ja
Kokkola Cup. Turnausten menestys oli tyydyttävä ja vaihteleva, Kokkola Cupista irtosi
3.sija. Yksi mieleen painuvista
muistoista on kaudelta Piteåsta kun pelasimme USA:sta,
Virginiasta( FASA) kotoisin olevaa joukkuetta vastaan. Ottelua edelsi heidän toivomat
muodollisuudet kuten joukkueiden yhteinen valokuvaus.
Ottelua seuratessa me vanhemmat mietimme, että mitähän Virginiassa oikein pelaajille syötetään, kun he olivat 2
x omia tyttöjä suurempia.
Uuden kauden yhtenä päätavoitteena on tietenkin päästä
pelaamaan C 15 ikäluokan

Ylärivi vas: Nanna Nurmi, Camilla Mild, Neea Perkiö, Petri Rintala, Ada Tervasmäki, Viivi Isoaho, Veronica Hotakainen. Keskirivi vas: Juha Myllymäki, Frida Nyman, Janette Granö, Sofia Rintala, Petra Utunen, Karoliina Malviniemi, Emma Määttänen, Aino Malkamäki, Mika Heikkilä. Alarivi
vas: Jenna Penttilä, Vilma Myllymäki, Nathalie Westman, Janina Heikkilä, Roosa Nyman, Saija Seikkula, Fanny Huuhka.
Suomen 16 parhaan joukkueen Laura Kalmari-turnaukseen. Tuleva kausi tuo myös
uusia haasteita valmennukselle
ja joukkueen johdolle, kun
vuotta nuorempi ikäluokka

liittyy joukkuevahvuuteemme.
Joukkuetta
valmensivat
kaudella 2012 Petri Rintala,
Juha Myllymäki ja Emiliano
Guajardo. Maalivahtivalmennuksesta vastasi Mika Heik-

kilä. Joukkueenjohtajina toimivat Marjut Nyman ja Tuula
Rannisto.
Kiitos valmentajille ja kaikille vanhemmille menneestä
kaudesta ja vielä erityiskiitok-

set Mika M:lle ja Frankille aktiivisesta osallistumisesta joukkueen toimintaan monin eri
tavoin.
Tuula

Laatu ajoi määrän ohi
D-13 tytöt. Mistä on KPV:n
-99-tytöt tehty? Sitä ihmettelimme monta kertaa kauden
aikana, kun seurasimme pelaajamäärältään pienen joukkueen
(ja eiväthän nämä tytöt varrenmitallakaan häikäise..) sinnikästä taistelua ottelusta ja turnauksesta toiseen.
Heti alkukauden harjoittelun jälkeen näytettiin pelaamisen mallia KPV:n järjestämässä
Helmi-turnauksessa, jossa kultamitali napattiin paikallisten
joukkueiden lisäksi Seinäjoen
ja Vaasan joukkueilta. Helmiturnauksessa voitettu kultamitali sai hienoa jatkoa Seinäjoen
Talviturnauksessa, jossa taakse
jäivät mm. Porin, Seinäjoen,
Jyväskylän ja Tampereen joukkueet. Vain FC Haka jouduttiin
tunnustamaan paremmaksi,
mutta hopeamitali – jälleen
hieno saavutus! Ennen piirisarjakauden alkamista joukkue
osallistui Oulussa järjestettyyn
”J niin kuin pallojalka”-turnaukseen, ja tuossa turnauksessa
saimme muistutusta siitä, että
vaikka hyviä ollaan, on hyvä
pitää mielessä kolme asiaa: harjoittelu, harjoittelu ja harjoittelu.
K-P:n piirisarjaa lähdettiin pelaamaan tosi mielessä ja ehkä
ajatuksissa hieman vielä kaihertaen viime vuonna täpärästi missattu mestaruus. Jotta
kenellekään ei jäänyt epäselväksi joukkueen taito- ja tahto-

tila, joukkue ilmoittautui oman
ikäluokan lisäksi myös vuotta
vanhemman ikäluokan piirisarjaan. Ja siinä jos jossain mitattiinkin joukkueen sisukkuus,
sillä nämä ison kentän 40 minuutin ottelut joukkue pelasi
lähes tyystin ilman vaihtomiehiä.
Kevätsarjan päättyessä sijoitus -98-piirisarjassa oli hienosti
sarjan keskivaiheilla, ja sijoitushan on vallan mainio joukkueelta, jossa pelaa sekä -99- että
-00-syntyneitä tyttöjä.
Oman ikäluokan piirisarjassa
asetettu tavoite toteutui ja piirimestaruus hoidettiin puhtaasti
kotiin.
Kauden tärkeimmässä ja jännittävimmässä turnauksessa,
Kokkola Cupissa, menestys oli
upeaa, ja voittoisien alkuotteluiden jälkeen vain finaalissa
joukkue kohtasi parempansa,
Tampereen Ilveksen. Kauden
päätösturnauksena on perinteisesti pidetty Hippo-turnausta, ja niin myös tällä kaudella
viimeiset ottelut pelattiin vaihtelevassa syyssäässä Jyväskylän
kauniissa maisemissa.
Harjoittelu- ja ottelukauden
päätyttyä joukkueen pelaajia
osallistui Pietarsaaren Tellushallissa järjestettyihin K-P:n
piirin taitokisoihin, josta saavutuksena hienosti yksi piirimestaruus ja yksi hopeamitalisija sekä myös muita hyviä
suorituksia.

Joukkueen pelaajat: (ylärivi) Emma Marjelund, Nea Peltokangas, Fanny Huhtala, Melina Nurmi, Noora Kopakkala, Venla Jyrkkä. Alarivi: Hanna Vainionpää, Katriina Träsk, Anna Kettunen, Nathalie Wikman, Jannika Träsk.
Kuvasta puuttuvat: Wantha Khamloet, Petra Saastamoinen, Fanny Huuhka, Rebecka Holmbäck, valm. Timo
Nurmi, Pasi Torppa, jouk.joht. Satu Puusaari.
Takana on siis kaiken kaikkiaan upea kausi, josta toivon
mukaan on jäänyt hyviä ja
hauskoja muistoja ennen kaikkea pelaajille, mutta myös lukuisille
kannustusjoukoille,
jotka ovat olleet seuranamme

ympäri Suomen maan.
Kiitos ja halaus teille pelaajat
Anna, Rebecka, Venla, Fanny,
Katriina, Jannika, Nathalie,
Petra, Melina, Hanna, Nea,
Fanny, Wun, Emma ja Noora –
miten hienoja tyttöjä ja taita-

via pelaajia te olettekaan! Kiitos myös valmentajille, Tipille
ja Pasille, hyvästä valmennuksesta!
				
Satu Puusaari
joukkueenjohtaja
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Tsoken ja Lidon enkelit
E-10 tytöt. E10-tytöt eli 02-tytöt on yksi niistä KPV:n menestysjoukkueista, jotka hurmasivat pelillään kesän eri
turnauksissa. Menestystä tuli
niin Kokkola-cupissa kuin Piteåssakin. Joukkueen valmennuksesta vastasivat Mika Lindholm, Marko Sorvisto ja Ossi
Rentola, joukkueenjohtajana
Jyrki Mild.
Joukkue aloitti harjoittelun jo
marraskuussa parilla harjoituksella viikossa. Uutuutena harjoittelussa oli juoksu-, rytmi- ja
koordinaatioharjoittelu KTU:n
pikajuoksuvalmentaja
Timo
Kultalahden johdolla.
Vakiovuorojen alkaessa lisäsimme kaksi viikoittaista palloharjoitusta kouluharjoittelun
lisäksi. Kesäkuussa nurmivuorojen alkaessa harjoittelumäärä oli kolme viikkoharjoitusta ja pelit päälle. Paino oli
erilaisissa pienpeleissä ja taitoharjoitteissa. Lisäksi osa pelaajista pääsi vielä 01-tyttöjen
kanssa taitokoulun harjoituksiin. Eipä ihme, että eteenpäin
mentiin suurin loikkauksin.
Tulosta näkyi esimerkiksi Pi-

teån turnauksessa, joka on joukkuemäärältään tuplasti isompi
kuin Kokkola-cup. Piteåssa selvittiin välieriin, kun rankkarikilpailussa kaikki laukojamme
onnistuivat. Välierässä stadicupin voittaja meni jatkoon 2-1
tuloksella, mutta pronssiottelun sentään voitimme ja jälleen rankkarikilpailussa ja nyt
seitsemännellä laukojalla. Palkintokorokkeella saimme sitten kuunnella Maamme-laulua.
Ja rangaistuspotkukilpailujen
menestys jatkui Kokkola-Cupissa. Toinen joukkueistamme
selvisi finaaliin voittamalla ottelunsa jo varsinaisella peliajalla, mutta toisen joukkueen
tie finaaliin kävi rankkarien
kautta.
Oli sivusta hauska kuunnella,
kun rankkarikilpailua selostettiin parinkin kännykän välityksellä toisille kentille. Tällä kerralla homma venyi yhdeksään
laukojaan ja ratkaisijaksi nousi
maalivahtimme, joka kolautti
pallon yläpeltiin ja heti sen jälkeen nappasi vastustajan vedon
kiinni.
Molemmat 02 tyttöjen jouk-

Takarivi vasemmalta: Sorvisto Marko, Keiski Kaisla, Sorvisto Riina, Matilainen Alina, Jänkä Milja, Väli-Harju
Aliina, Laine Iida, Tarvainen Jasmin,Rentola Ossi. Eturivi vasemmalta: Palosaari Mirella, Lilja Nea, Mild Janina,
Rentola Fanni, Lindholm Fanny, HautamÄki Tiia-Maria,Klemets Venla, Koskela Veera.
kueet selvisivät finaaliin tappiottomalla pelillä. Finaalissa

tytöt pelasivat valmentajien
päätöksellä näytösottelun ja

molemmat joukkueet eli kpv02
voitti kultaa.

Smaragdit ja Timantit
F-8 tytöt. Päättynyt kausi oli
ensimmäinen
kokonainen
kausi joukkueellamme. Perustettiinhan tämä KPV tyttöpuolen nuorin joukkue vasta vuosi
sitten syksyllä. Joukkueenjohtajina toimivat edelleen Taija
Hollström ja Sirpa-Helena Karjalainen. Vastuuvalmentajana
jatkoi Petri Martikainen ja valmentajana Jenni Känsälä. Uudelle nyt alkaneelle kaudelle
olemme saaneet vahvistuksia
valmennustiimiin Niina Harjun, Tuomas Rinteen ja Anniina Rintapään lupautuessa
auttamaan valmennuksessa,
joten Jenni pystyy nyt toimimaan toisena vastuuvalmentajana yhdessä Petrin kanssa.
Joukkueen rahastonhoitajina
aloittivat Jaana Haakana ja
Janne Haakana sekä huoltajina
Tuula Hällback ja Anne Saari.
Tyttöjä on ollut mukana tosi
paljon; kesän aikana yli 30 pelaajaa on harjoitellut aktiivisesti. Kaiken kaikkiaan harjoituksissa on käynyt yli 40
pelaaja. Tämän hetkinen joukkueen pääluku on 28 tyttöä.
Viime talven aikana harjoittelimme tiistaisin Villan koululla
ja sunnuntaisin Kipparihallissa. Kesän tultua harjoitukset
pidettiin ulkona Kirkonmäen
kentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tänä syksynä palasimme sisälle. Joukkue on nyt
sen verran iso, että osa harjoituksista pidetään kahtena eri
ryhmänä; maanantaisin tai
tiistaisin Halkokarin koululla.
Perjantaisin koko joukkue harjoittelee yhdessä Kiviniityn
koululla. Kipparihallin talven
vuoron saimme sunnuntaiaamulle. Joukkueen nettisivuilta
löytyy tarkemmin tietoa harjoitteluajoista ja uusista tulevista harjoittelupaikoista.
Ensimmäinen piirisarja pelattiin kahdella tasaisella joukku-

eella – Vihreillä ja Valkoisilla.
Neljä pelipäivää kesän aikana
kuului ikäluokkamme piirisarjaan. Vastustajat olivat suurimmaksi osaksi tyttöjämme
vanhempia, mutta se ei meitä
masentanut. Maaleja tehtiin tasaisesti molempiin päihin.
Myös turnauksiin osallistuimme kahden joukkueen voimin kuluneella kaudella. Viime
joulukuussa
ohjelmaamme
kuului Kipparihallissa järjestetyt ”kaupunginmestaruuskisat”, helmikuussa
osallistuimme Kipparissa pelattuun
Emotion HelmiCup:iin, toukokuussa teimme ensimmäisen virallisen kaukopelimatkan Ouluun Toukoturnaukseen
sekä koko kesän kohokohtana
otimme osaa Kokkola Cup:iin.
Ikäluokassamme ei pelata vielä
sijoituksista, joten näistä turnauksista saimmekin ”vain” roppakaupalla hyvää pelikokemusta.
Kuluneen kauden tärkein tavoite oli saada uuden joukkueen toiminta hyvin käyntiin.
Tässä onnistuimme hyvin. Pelaajien henkilökohtaisiksi tavoitteiksi päätimme kehittää
jokaisen pelaajan yksilöllistä
taitoa. Tässäkin olemme onnistuneet hyvin. Kehitystä, verrattuna tilanteeseen, kun joukkue
perustettiin ja tähän hetkeen,
on tapahtunut jokaisen pelaajan kohdalla huimasti. Tytöt
ovat menneet kuluneen kauden aikana eteenpäin todella
paljon ja piirisarjan edetessä
pelit vain paranivat. Tästä on
hyvä jatkaa joukkueen kanssa
kohti uutta kesää ja uusia pelejä.
KPV:n tytöt 03/05 –joukkueessa pelaavat: Jenna Haakana,
Sofia Haakana, Minea Hagström, Tuulia Harju, Iida Heiko,
Pinja Hertteli, Hanna Hirvinen,
Tuuli Hollström, Nenna Jans-

Takarivi vasemmalta: Vilma Känsälä, Teea Jestoi, Anni Hukka, Emma Skähl, Hanna Hirvinen, Oona Ojala, Jenna
Haakana. Keskirivi vasemmalta: Petri Martikainen, Iida Heiko, Veera Santonen, Iida Leskinen, Hilla Saari,
Ansa-Olivia Nissilä Nenna Jansson, Erin Nousiainen, Tuulia Harju, Jenni Känsälä. Eturivi vasemmalta: Tuuli
Hollström, Piita Kytölaakso, Sofia Haakana, Emma Vähärautio, Alisa Martikainen, Milena Karjalainen, Aana
Palosaari.
son, Teea Jestoi, Milena Karjalainen, Anna Koskela, Piita Kytölaakso, Vilma Känsälä, Pinja
Lamberg, Iida Leskinen, Frida
Lindholm, Alisa Martikainen,
Janina Nygård, Oona Ojala,
Aana Palosaari, Erja Pekkarinen, Mirjami Rinne, Hilla Saari,
Caroliina Siironen, Emma
Skähl, Aliisa Viidanoja ja Emma
Vähärautio.
Tulevista koitoksista tiedossamme on piirisarjan lisäksi
ainakin joulukuussa järjestettävät ”kaupunginmestaruuskisat” sekä helmikuussa pelattava
Emotion HelmiCup ja tietenkin
ensi kesän Kokkola Cup. Näiden lisäksi aiomme hankkia
peli- ja matkustuskokemusta

ja ehkä jopa yli yön kestävästä
pelimatkasta yhdestä tai kahdesta turnauksesta kauempana
Kokkolasta. Vuodelle 2013
olemme tehneet pienen muutoksen. Emme ole enää KPV
Vihreä ja KPV Valkoinen vaan
hieman tyttömäisempinä – nimiäänestyksen voittajina - KPV
Smaragdit ja KPV Timantit.
Alkaneelle kaudelle olemme
myös saaneet kaksi kummipelaajaa naisten liigassa pelaavasta Kokkola Futis 10:stä.
Viktoria Byskata ja Kaisa Kotka
lupautuivat ystävällisesti tähän tehtävään. He tulevat joskus tyttöjen mukaan harjoituksiimme ja aiomme tulevissa
kauden päättäjäisissä jakaa hei-

dän mukaansa nimetyn kiertopokaalin jollekin kaudella kunnostautuneelle tytölle. Ensi
kesän KF10:n pelejä lähdemme
nyt varmasti seuraamaan entistä suuremmalla mielenkiinnolla. Hienoa nähdä kummimme tositoimissa kentällä 
Toivotammekin kaikki vuosina 2003, 2004 ja 2005 syntyneet jalkapallosta kiinnostuneet nuoret neidit lämpimästi
tervetulleiksi joukkueeseemme.
Terveisin valmentajat:
Petri, Jenni, Niina, Tuomas
ja Anniina sekä jojot Taija
ja Sirpa-Helena
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Espanja on lajin
kulttuurikehto
Näin on ja teot sen todistavat,
kun maa kerta toisensa jälkeen
saa jalkeille joukkueen voittamaan merkittävimmät lajin
arvoturnaukset. Kesäkuun ensimmäisenä saattoi joukkueen
kapteeni Iker Casillas nostaa
toisen kerran peräkkäin korkeuksiin Henri Delaunayn voittopokaalin Euroopan mestarina.
14. jalkapallon EM-kisat pelattiin tällä kertaa Puolassa ja
Ukrainassa 16 kisoihin karsitun joukkueen välillä. Seuraavan kerran 2016 kisataan
Ranskassa, mihin Suomikin on
asettanut pääsytavoitteen. Sitä
saattaa helpottaa se, että lopputurnauksessa on tuolloin
mukana kahdeksan joukkuetta
enemmän.
Loppuottelussa Espanjan vastustaja oli Italia, joka kukistui
selvästi 4-0. Välieriin saakka ylsivät myös Italian 2-1 kukistama
Saksa ja Portugali, joka hävisi finaalipaikan Espanjalle rankkarikisassa 4-2 . Pronssista ei EMtasolla ole pelattu vuoden 1980
jälkeen. Mestaruus oli Espanjan
kolmas ja näin se tavoitti kultajahdissa Saksan. Kisat aloitettiin
8.6. otteluilla Puola-Kreikka 1-1
ja Venäjä-Tsekki 4-1.
Kisojen parhaaksi pelaajaksi
nimettiin Espanjan Andres
Iniesta.
Maalikuninkuuden
voitti Espanjan Fernando Torres kolmella maalilla. Samaan
ylsivät Venäjän Alan Dzagojev,
Kroatian Mario Mandzukic, Italian Mario Balotelli ja Portugalin Cristiano Ronaldo. Torresin
voiton puolesta puhuivat maalisyötöt ja peliaika.
Turnauksen positiivisiin seikkoihin kuului se, että yksikään pelaaja ei jäänyt kiinni
kiellettyjen aineiden käytöstä.
Myönteistä oli myös turnauksen yleisömäärä, joka ennakkopeloista huolimatta kohosi

MEDIREX OY – laatua ja
ammattitaitoa jo liki
30 vuoden ajan
Panostamme henkilökunnan
kouluttamiseen ja
erikoisosaamiseen.
Tuki- ja liikuntaelinTällä
ongelmien sekä
urheiluvammojen mainoksella
hoitaminen ja
10xkuntokuntouttaminen
salikortti
on yksi erikoishintaan
osaamisen alue.

KPV:n juniorijoukkueita nähtiin kotimaan rajojen ulkopuolellakin. Tässä
joukkue avajaismarssissa Härnösandin Pohjoismaisilla päivillä.

55e
(norm. 65e)

Tarjous on voimassa
vuoden 2012 loppuun.

Kaarlelankatu 55
67100 Kokkola
(06) 836 2200
Pitkänsillankatu 1-3 E
67100 Kokkola
(06) 836 2525/
(06) 836 2200

Valmentaja Mika Lindholm saa kunnon vesisuihkun Fanni Rentolan pullosta F-tyttöjen otettua tuplamestaruuden Kokkola Cupissa.
1.440.896:een eli 46.481 katselijaa ottelua kohti.
UEFA:n toimikunta nimesi
turnauksen päätteeksi tähdistöön 23 pelaajaa.
Espanjasta: Iker Casillas, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi
Alba, Xavi Hernandez, Andres
Iniesta, Sergio Busquetz, Xabi
Alonso, Cesc Fabregas, David
Silva.

Italiasta: Gianluigi Buffon,
Daniele De Rossi, Andrea Pirlo,
Mario Balotelli.
Saksasta: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sami Khedira, Mesut Özil.
Portugalista: Fabio Coentrao,
Pepe, Cristiano Ronaldo.
Englannista: Steven Gerrard.
Ruotsista. Zlatan Ibrahimovic.

Ahertajantie 18 67800 KOKKOLA
Puh: 0201880 650 Fax: 020 1880 660
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaahto.fi
Nettiosoite: www.vaahto.fi

Merenkulun ja
elinkeinoelämän
palveluyritys
Serviceföretaget
för både sjöfarten
och näringslivet

•TELAT •KARTIOT
•PUTKET •PAINELAITTEET
•LIERIÖT •KONEISTUKSET

• ahtaus- ja huolintapalvelut
• varustamopalvelut
• kansainväliset maa- ja merikuljetukset
• stuveri- och speditionsservice
• rederiservice
• internationella land- och sjötransporter

MYÖS HUOLTO- JA VARAOSAT
Kauppakaari 2, 67600 Kokkola
MYÖSPuh.
HUOLTOJA VARAOSAT
020 741
0480
Kauppakaari
2,7-17.
67600
Avoinna ark.
LaKokkola
9-13.
Puh. 020 741 0480
www.kokkolanet.com/tyokaluassa

Avoinna ark. 7-17. La 9-13.
www.kokkolanet.com/tyokaluassa

Oy M. Rauanheimo Ab, PL 254, 67101 Kokkola | Puh. (06) 826 5300
www.rauanheimo.com
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Junioripäättäjäisissä 600 osallistujaa
KPV:n junioripäättäjäiset vietettiin lähes perinteisin menoin
ja perinteisessä paikassa eli Kiviniityn koululla. KPV:n kasvavien juniorimäärien vuoksi
tilaisuuden – tai tilaisuuksien
kun päättäjäisiä vietetään peräkkäin pikkukenttien junioreilla ja isojen kenttien junioreilla – osallistujamäärä oli
ennätyksellinen. Tilaisuuksiin
osallistui arviolta 600 junioria
tai heidän vanhempiaan.
Tilaisuuteen alun perin varattu 400 viineriä riitti nippa
nappa pikkukentän tilaisuuteen, isoille kentille jo jouduttiin tyhjentämään lähikauppoja.
Ohjelmajuonnon
suhteen
oli radikaali muutos. 17-vuotias Jesse de Jong ja 16-vuotias
Janni Laakso, kumpikin KPVjunioreita, oli nyt juontajina
mikin varressa. Nuoret ja kauniit juontajat oli juhlaväen joukossa ilolla tervehditty uudistus. Torpan Pasi tuki kaksikkoa
taustalta.
Myös esiintymislavan paikkaa
säädettiin. Nyt lava oli juhlaväen keskellä ja tuntuma sen
vuoksi intiimimpi.
Seuran
varapuheenjohtaja
Janne Ylinen toi KPV:n hallituksen terveiset juhlaväelle.
Jannen puhe erillisenä juttuna
tässä lehdessä.
KPV:n junioreiden arvokkaimmilla palkinnot eli vuoden juniorien tittelit menivät
tänä vuonna Mikko Laitalalle
ja Ada Mannströmille.
Pojissa vuoden juniori valitaan ensimmäisen vuoden Ajunioreista eli tänä vuonna
valintavuorossa oli ikäluokan
1994 juniorit. Peräti 19 edustuksen ottelua tililleen kirjannut Laitala oli päivänselvä valinta vuoden junioriksi.
Tytöissä valinta oli viime vuoden tapaan 96-ikäluokan pe-

Vasemmalta Niklas Svärd (vuoden pikkujuniori), Pietro Kytölaakso (jalkapalloilu on ykkönen -patsas), Sampo Rintala (maalikuningas) ja Jasmin
Tarvainen (vuoden pikkujuniori).
laajissa. Tänä vuonna vuoden
tyttöjuniorin tittelin sai Ada
Mannström. Tyttöjen junioritoiminta ei ole vielä ollut kovin monta vuotta KPV:n ohjelmassa. Ada on ensimmäisenä
koko tien jalkapallokoulusta
B-junioreihin KPV:n väreissä
kulkeneita tyttöjä. Seuran juniorijoukkueiden putki alkaa
olla täynnä pikkukentiltä B-junioreihin.
Ada on vastannut hyökkää-

jänä pääosin B-tyttöjen maalitehosta. Joukkueen 25 maalista
Adalle merkittiin lähes puolet
eli 12 osumaa.
Vuoden pikkujunioreiksi valittiin Niklas Svärd ja tytöissä
Jasmin Tarvainen. Pikkukentän osalta maalikuninkaan pokaalin sai 01-ikäluokan Sampo
Rintala. Sampon tilastot ovat
huimaa luettavaa. Petri Haapasalon johtamat E11-pojat ovat
pelanneet 127 ottelua ja teh-

neet 370 maalia. Noista maaleista Sampo on tehnyt 131
kappaletta. Viime vuoden 107
maalin saldo parani edelleen.
Pikkukentän taitopelaajan palkinnon sai nimiinsä 02-ikäluokan Nooa Lehtonen, toisen polven tekniikkataituri.
Seuran pisimpään kiertäneen
palkinnon, vuodesta 1974 asti
D13-ikäluokassa
kiertäneen
Celtic-taulun sai nimiinsä Oskari Saviranta. B-junioreiden

kärkimies Tuomas Hakala sai
isojen kenttien maalitykin pokaalin ja isojen kenttien taitopelaajana palkittiin Severi
Kähkönen. Pietro Kytölaakso
palkittiin junioripäällikön valitsemana komealla jalkapalloilu on ykkönen –patsaalla. Perusteena junioripäällikkö Tapio
Hakala käytti Pietrosta kentän
reunalle asti välittynyttä intohimoa jalkapalloiluun.
Tytöissä Eeva-Kaarina Lampi-

Tähtipelaajien sikermä 2012 POJAT
Ikäluokka
pojat
P04
P03
P02
P01
P00
P99
P98
P97
B

Ahkerin
harjoittelija
Jani Mäenpää
Mikko Polvi
Joni Hollström
Tuukka Haapasalo
Joni Ahola
Akseli Matilainen
Mikko Kinnunen
Tatu Mäki
Ville Erkkilä

Fair Play-pelaaja

Edistynein pelaaja

Tehopelaaja

Hengenluoja

Pallo-siskojen
stipendi

Ville Jakku
Arttu Möttönen
Niko Peltokangas
Kristian Kleimola
Kasperi Keiski
Aleksi Seppälä
Joni Jokihaara
Lasse Matilainen
Joona-Jukka Tuikkanen

Akseli Mikkola
Miska Hyyppä
Aaron Tarvainen
Kasper Seppälä
Samu Lahti
Samuli Heinonen
Jaani Nissilä
Tommi Möttönen
Harri Heiermann

Henri Iivonen
Joona Kallio
Elias Peltola
Sampo Rintala
Jami Halonen
Joonas Hakasalo
Valtteri Palosaari
Lasse Känsälä
Tom Åstrand

Luukas Salin
Saku Kauppinen
Jaan Virkkala
Johannes Juvila
Kalle Rättyä
Atte Peuraharju
Aku Koskela
Sami-Petteri Mäkinen
Joni Appelgren

Kalle Nikula
Joel Övermark
Oskari Melender
Jaakko Juvila
Amos Tervasmäki
Eemeli Harju
Riku Uuskartano
Aku Lehojärvi
Oskar Ylimäki

Tähtipelaajien sikermä 2011 TYTÖT
Ikäluokka
tytöt
T05
T03-04
T02
T01
T00

T99
T98
T97
B-tytöt

Ahkerin
harjoittelija

Fair Play-pelaaja

Edistynein pelaaja

Tehopelaaja

Hengenluoja

Pallo-siskojen
stipendi

Nenna Jansson
Frida Lindholm
Fanni Rentola
Kiia Palosaari
Juulia Kalliokangas
Petra Saastamoinen
Vilma Myllymäki
Eveliina Hakala
Lina Luokkala

Emma Skähl
Jenna Haakana
Venla Klemets
Charlotta Nygård
Leena-Kaisa Petäjä
Katriina Träsk
Nanna Nurmi
Juulia Rintala
Nea Hautamäki

Oona Ojala
Sofia Haakana
Riina Sorvisto
Lotta Mannström
Roosa Laine
Wantha Khamloet
Janette Granö
Laura Rintala
Fanny Nykvist

Teea Jestoi
Vilma Känsälä
Mirella Palosaari
Senja Rintala
Jemina Kangas
Fanny Huuhka
Sofia Rintala
Emma Malkamäki
Ada Mannström

Piita Kytölaakso
Milena Karjalainen
Nea Lilja
Olivia Wikström
Tia Leskinen
Jannika Träsk
Viivi Isoaho
Patricia Träsk
Sinna Koivisto

Emma Vähärautio
Iida Leskinen
Tiia-Maria Hautamäki
Janina Wegelius
Sofie Sallinen
Nathalie Wikman
Saija Seikkula
Roosa Ojala
Anna Gazivoda
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sen kiertopalkinnoilla palkittiin Hanna Vainionpää (D-tytöt), Eveliina Hakala (C-tytöt)
ja Anni Kinnunen (B-tytöt). Entisen KPV-puheenjohtaja Kalle
Hongellin
kiertopalkinnolla
palkittiin Camilla Mild.
Tyttöjen avainpelaajien kentällisen muodosti Anna Kettunen (mv), Neea Perkiö
(puolustaja), Melina Nurmi
(pelintekijä), Ada Mannström
(hyökkääjä) ja Mette Perkiö (fair play –pelaaja). Isojen
kenttien maalikuninkaana palkittiin Roosa Nyman ja pikkukenttien Julia Salo.
Myös valmentajia palkittiin.
Mm. Kokkola-cupin ja Pori cupin 01-ikäluokan kanssa voittanut Petri Haapasalo palkittiin
vuoden valmentajana. Marko
Lehtonen sai pikkukenttien tehovalmentajan tittelin ja Mika
Lindholm sai Matti Suhosen
valmentajapalkinnon.
Perinteiset juniorijaostojen
ruusut menivät tällä kertaa ahkerasti lastensa jalkapalloharrastuksessa mukana eläneille
äideille eli Anne Porkolalle,
Kirsi Palosaarelle, Maija Hangasmaalle ja Satu Puusaarelle.
Severi Kähkönen (isot kentät) ja Nooa Lehtonen (pikkukentät) ovat Vänin taitopelaajia kaudella 2012. Pietarsaaren
Tellus-hallissa pidetyissä kilpailuissa KPV sai kaikkiaan viisi
luokkavoittoa ja peräti seitsemän pelaajaa ylsi kultaiseen
taitomerkkiin.

Juniorijuhlan tarjoilusta vastanneet pallosiskot arvioivat mehuista, kahveista pullista päässeen osallisiksi noin 600 junioria ja junioritoiminnan
ystävää.

Taitoharjoitteluun
kiinnostus kasvussa

Pelisilmällä
koettua
– Täällä on kuitenkin se ongelma, että yhteiskunta pitää
luovaa hulluutta, ylitsevuotavuutta ja yli-itsevarmaa käyttäytymistä
epänormaalina.
Tällaiset ihmiset eivät saa kunnioitusta.
Gert Remmel,
valmentaja Honka
***
– Seurat voisivat vetää pari kertaa viikossa iltapäivisin koululaisille
jalkapallokerhoja.
Uskoisimme tämän lisäävän entisestään nuorten kiinnostusta
futista kohtaan.
Taneli Haara,
nuorisopäällikkö
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Juniorijuhlan tunnelma kuvastuu 03-05-tyttöjen Aana Palosaaren ja
Iida Leskisen kasvoilta.

Kiinnostus taitolajien harjoittamiseen näyttää muutaman
hiljaisemman vuoden jälkeen
olemaan kasvussa junioreiden
keskuudessa. Siitä on todisteena KPV:n 39 juniorin osallistuminen piirin mestaruuskisoihin Pietarsaaressa.
Osallistujista viidestä leivottiin piirin mestari: Hanna Vainionpää D13, Henri-Pekka Iivonen F8, Nooa Lehtonen F9,
Santeri Mäkinen E10 ja Severi
Kähkönen D12. KPV:n junioreista peräti 23 teki taitomerkkisuorituksen.
Kultamerkkiin ylsivät Santeri
Mäkinen E10, Nooa Lehtonen
F9, Tom Porkola F9, Arttu Möttönen F9, Benjamin Rintala F9,

VIHREÄ SYDÄN 2012
Pokaali

Lautanen

Ikäluokka
pojat
P03
P02
P01
P00

Topi Mäki
August Enfors
Emil Uski
Oliver Lakanen

Roope Rauma
Benjamin Rintala
Alec Biskop
Jusa Ihalainen

P99

Arnaldo Burdel

Juuso Gustafsson

P98
P97
B-pojat

Niko Jokelainen
Joona Lindberg
Teemu Polso

Ilmari Alajoki
Tuomas Hietala
Emmanuel Angilo

Ikäluokka
tytöt
T05
T03-04
T02
T01
T00

01-poikien Jonas Ressamin komea pokaali ja iloinen ilme.

Henri-Pekka Iivonen F8 ja Jani
Mäenpää F8.
Hopeamerkin suorittivat Severi Kähkönen D12, Hanna
Vainionpää D13, Kaisla Keiski
E10, Niklas Svärd E10, Pietro
Kytölaakso E10 ja Oskari Keiski
F8.
Pronssimerkin saivat Joonas
Hakasalo D10, Rebecka Holmbäck D12, Jonna Korkiakangas E11, Aaron Tarvainen E10,
Elias Mikkola E10, Jaan Virkkala E10, Mikko Rinne E10,
Nea Lilja E10, Fanny Lindholm
E10 ja Onni Tynjälä F8.
Eerikkilän SM-kisoissa Hanna
Vainionpää teki ajan 87,2 ja oli
sillä kisan 25.Piirin mestaruuden hän voitti ajalla 85,9.

T99
T98
T97
B-tytöt

Pokaali

Lautanen

Tuuli Hollström
Alisa Martikainen
Iida Laine
Ella Siironen
Juulia Tuukkanen

Tuulia Harju
Hilla Saari
Kaisla Keiski
Ella Lilja
Katariina Paananen

Fanny Huuhka
Karoliina Malvaniemi
Janika Sillanpää
Tiia Karvonen

Rebecka Holmbäck
Janina Heikkilä
Sara Torppa
Keena Koskela
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Johnny Haynes
ensimmäinen
100 punnan
viikkopalkan
mies
KPV:n Green Family-hengessä
tehty juniorivalmentajien reissulla oli tänä vuonna perinteinen kohde, Lontoo. Matkassa
oli reilu 20 ihmistä, joista suurin osa (kuva) poseerasi Valioliigajoukkue Fulhamin stadionin edustalla Johnny Haynesin
patsaan juurella.
Haynes oli Englannin maajoukkuepelaaja ja aikansa legenda. Hän pelasi Fulhamissa
peräti 18 kautta ja 594 ottelua,
joissa 147 maalia.
Johnny Haynes muuten oli
ensimmäinen englantilainen
pelaaja, jonka viikkopalkka
ylsi 100 puntaan viikossa (nykyrahassa 1750 puntaa). Tuo
tapahtui vuonna 1961, jolloin
jalkapalloilijoiden palkat vapautettiin kytköksestä hiilikaivostyölaisten palkkoihin.
Ennen vuotta 1961 liigapelaajien maksimipalkka oli 20 puntaa (350 puntaa nykyrahassa)
viikossa.

Palloveikkoja, ja muutama pallosiskokin, ikuistettiin kuvaan Fulhamin stadionin edustalla olevan Johnny Haynesin patsaan vieressä.

Huutosakit loivat sähköä katsomoon

Tervapadassa istuttiin kolmas puoliaika tai lähdettiin pelireissuille Kotkan Rainerin herkkujen saattelemana.

Yksi tekijä jalkapalloilun katoavaa kansanperinnettä ovat
olleet huutosakit, jotka aikanaan toivat hauskan lisän otteluihin. Muistissa on huutajan
persoonallinen ”Mies välliin,
mies välliin” huuto. Kaikki tiesivät silloin, että Mooses Myllykangas on katsomossa. Hän
valitsi
huudolleen hetken, kun pelissä sattui olemaan hiljaisempi tuokio.
Isommalle huutosakille oli
painettu nippu värssyjä, joita
sitten tahdinnäyttäjän johdolla kajautettiin ilmoille
omien kannustamiseksi. Värssylapun johdantona saatettiin
kirjoittaa: ” Kun tämä lappu sinulle ojennettiin, on se merkkinä siitä, että Sinut on kelpuutettu KPV:n huutosakkiin,
joka kokoontuu pääkatsomon
vasemmalle sivustalle. Marssi

siis sinne ja käytä kurkkuasi”. Seuraavia värssyjä, joiden
muistelemisessa Ahti Salo antoi apua, saatettiin kuulla ainakin `40-50 luvuilla.
KPV nyt tiukka tahti
kyseessä on jalkapallomahti.
Koo Pee - Vee
*
Isän poika Sulo Ruoho
pidä päällä hurja muoto
Hei Hei Hei!
*
Nyt on meillä hyvä olla
tilanne on yksi nolla
Koo Pee - Vee
*
Kun maalissa on Nurmen
Veikko
sen rinnalla on Hirvi heikko
Hei Hei Hei!
*
Nisula ja Telimaa
pallo maaliin survaiskaa

*
Mikko juokse peräs vainen
niin kuin pallo oiskin nainen
hienohelma kaunokainen
Mikko Mikko Mikko
*
Maasta se pienikin ponnistaa
Ypyän Veikko sen todistaa
Hei Hei HeiI
*
Hyvin nyt on menty marjaan
nousee Veikot Suomen sarjaan
Ensi vuonna uusi koitto
kotiin saadaan sarjavoitto
*
Kiri kiri Koo Pee Vee
maalin parin rako tee
Koo Pee - Vee
*
Hannu Hannu älä laista
Nokki hiilloksella paista
Nyt ei tule tuttus kuuloon
taikka joudut huonoon luuloon
Hannu Hannu Hannu

•ELINTARVIKKEET •KARKIT
•ERIKOISLEHDET •ONLINE
•MONIVETO •PITKÄVETO
Hyviä porukkapelejä

TORIKADUN KIOSKI
KOKKOLA KY
J. Malkamäki
Torikatu 27. Kokkola. Puh. 06-831 0585

POHJANMAAN PELTI
JA ERISTYSTYÖ OY
Akselintie 9.
67500 Kokkola
Puh. 0400 748 577
Topparinmäen teollisuusalue

10 EURON ALENNUS kaikista sarjakorteista sekä
jäsenyyden liittymismaksu 0 EUROA 21.12.12 saakka.

J A K E L U

WWW.ACTILIFE.FI WWW.ACTILIFELADY.FI

Kuljetus
TERO HARJU Ky
Viherlaaksontie 27
0400 866 675

0400 167 769
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Lipan
Mistä kirjoittaisin tällä kertaa?
Sitä tulee aina miettineeksi, kun koneen ääreen istuu ja luulee jonkun
odottavan lehdestä tätäkin palstaa.
Onneksi jalkapalloilu on lajina niin
suuri, että aiheista ei ole pulaa. Pitkään lajia seuranneelle löytyy oma,
ja tietysti ”ainoa oikea”, mielipide
niistä hyvin moneen.
Edustusjoukkueesta sanomisen
jätän tällä kertaa toisille, tärkeimmät havainnot tämän lehden sivulle 3 ja joukkueenjohtaja Torolle. Sen verran kuitenkin itsekin,
että pitkä kausi toi mieleen monia
ajatuksia, myös pettymyksiä tappioiden jälkeen. Tappiollisen pelin päätyttyä hetkeksi hiljaisuuteen
vetäytymään, ja tosiasioiden tunnustamisen jälkeen elämä pääsi jatkumaan. Noita tosiasioita ovat tänä
vuonna olleet seuran talouden hoitaminen ja omaan juniorityöhön
luottaminen. Kiitokset niistä kuuluu osoittaa seuran hallitukselle.
*
Vuosi oli jälleen arvokisavuosi ja
kesäkuu istuttiin tiiviisti tv:n ääressä. Tarjosihan Yle kaikki kisojen
ottelut kotisohvalla nähtäväksi. Tuloksellisesti ei mitään uutta. Siitä
piti Espanja huolen, mutta kovin
vähän oli pelejä, joiden katseluun
pettyi. Vuoden vaihtuminen merkitsee myös parhaan pelaajan nimeämistä, jonka tekevät valmentajat ja maajoukkueiden kapteenit.
Tätä kirjoitettaessa ei ole lopullinen ratkaisu tiedossa. Pelaajista
ykköseksi nostaisin jo neljännen
kerran Lionel Messin, ennen Andres Iniestaa ja Cristiano Ronaldoa, jotka olivat kaksi muuta ehdokkaiksi valittua. Joukkueista
silmääni miellyttää eniten Espanjan taitopeli. Naisten paras viime
vuonna oli Japanin Homare Sawa,
joka katkaisi brasilialaisen Martan
pitkän voittoputken. Itse en pysty
nimeämään 2012 ehdokasta, koska
pelejä on tullut nähtyä kovin vähän.
Ja arvokisoja riittää. EM-turnauksen lomaan limittyi jo seuraavien
MM-kisojen karsintapelejä. Suomikin on niissä mukana, mutta jo
ennen ensimmäistäkään peliä tehtiin katselijalle selväksi, että kansainvälinen tavoite on 2016 EM-kisoissa. Onneksi pian kiirehti joku
silmäätekevistä toteamaan, että
kyllä kaikkiin peleihin lähdetään
tosimielellä. Pari ensimmäistä MMkarsintakierrosta vakuuttivat siitä,
että 2016 on Suomelle oikea vuosiluku. Pääseehän Ranskan lopputurnaukseen kahdeksan maata enemmän kuin 2012.
*
Kotimaisessa jalkapalloilussa on
kummastusta herättänyt katselijamäärien hiipuminen miesten otteluissa. Tuon tosiasian tunnustaminen ei ole miellyttävää. Vaikeaksi
sen tekee tosiasia, että jalkapallo on
maassa suurimmat harrastelijamäärät keräävä laji.
Tarkimmat katselijamäärät julkaistaan Veikkausliigasta ja siellä
päästiin niukasti (2036) yli ”kipukynnyksenä” pidettävän 2000 katselijan per ottelu. Vuosi sitten luku
oli 2166. Monessa ottelussa jäätiin
alle tuhannen, pohjalla 602 katselijaa Honka-Lahti ottelussa.
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Toivottavasti ilmoitetut katselijamäärät ovat yhtä toteutuneen
kanssa.
Joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään. Siltikin rohkenen
palauttaa mieliin KPV:n mestaruusvuoden. Katsojia oli Kokkolassa keskimäärin 468/ottelu ja kyseisenä vuonna koko sarjassa 2995
kaikki ottelut huomioituna. Huippuna Kokkolassa oli kauden viimeinen ottelu KPV-HJK, joka pelattiin
5806 maksaneen katselijan ollessa
todistamassa Suomen mestaruutta.
Mistä sitten pitkään jatkunut katselijakato johtuu? Vastauksia on
erilaisia, johtuen siitä keneltä kysyy. Oma syyttävä sormeni osoittaa
TV:n ja Veikkauksen suuntaan. Televisio tarjoaa kauden mittaan eri
kanavillaan lähes kyllästymiseen
saakka huippupelejä, jotka saattavat jopa ajoittua päällekkäin kotimaisten pelien kanssa. Suomen
ja Englannin pääsarjojen vetovoimassa on eroa. Vaatii kovaa seuran
jäsen- ja faniuskollisuutta, jos jättää tv-sohvan toiselle sijalle. Kaiken lisäksi tv:ssa tarjotaan paljon
muuta urheilua samoille tunneille.
Luin tv-lehdestä, että tietyn tvkortin hankkimalla näkee vuodessa
450 ottelua suorina lähetyksinä!
Onneksi lajin piirissä on sellaisiakin, jotka pystyvät jättämään jonkun pelin katsomatta.
Veikkaus monine peleineen vaatii otteluita lähes joka illalle ja se
taasen vaikeuttaa esimerkiksi sarjatilanteen seuraamista. On eri asia
lähteä katsomaan ottelua maanantaina kuin sunnuntaina. Vanhaan
”hyvään aikaan” tiesi aina, että ottelu alkaa sunnuntaina klo 18.30.
Toivottavasti tv:n ja Veikkauksen kautta Veikkausliigan ja Ykkösen seurojen kirstuun tulee euroja
sen verran, että tuon katselijakadon suhteen ei ainakaan rahastonhoitajan tarvitse olla huolestunut.
Paikallispelit ja lajin uutuus paikkakunnalla (Jyväskylä, Seinäjoki)
saattavat olla vetovoimallaan poikkeuksia, ainakin hetkellisesti.
Vasta saatiin Kokkolassa kuulla
Palloliiton uudelta puheenjohtajalta kuinka laji on mennyt Suomessa eteenpäin. Ehkä näin on,
ainakin joillakin mittareilla, ja
varsinkin nuorison keskuudessa
sen suosio suorastaan kiitää ylöspäin. Jalkapalloilumme lippulaivan osalta menestys ei ole ainakaan
vielä sitä tehnyt, mutta ehkä ”joulukuusen” tähtiin saadaan valoa.
*
KPV:lla on noin 70 aikuista junioritoiminnassa. Viikoittain lähes
vuoden ympäri he uhraavat palkatta suunnattoman määrän tunteja vapaa-ajastaan tämän kaupungin nuorten hyväksi. Itsekin
aikoinaan työhön osallistuneena
tiedän mitä se on. Se ei ole pelkästään harjoitusten ja otteluiden läpiviemistä. Pääkoppa joutuu usein
jalkoja kovemmalle. Olen kuullut joidenkin heistä pahoittaneen
mielensä kokemastaan työn arvostelusta. Olisi paikallaan, että arvostelun esittäjät kokisivat vaikkapa
yhden vuoden ajan vetovastuussa
olemista.
Vielä parempien tulosten saavuttamisen eteen on olosuhteiden
rinnalla yhdeksi esteeksi noussut
harrastajien suuri määrä eli talvi-

KPV kohti isompaa
tietoisuutta

kaudelle nuorille ei riitä halli- ja salivuoroja kysyntää vastaamaan.
Kuntaliitokset ja uudet lajit ovat
muuttaneet tilannetta. Tuo luku 70
on valtavan hieno juttu ja nimet
sen takaa löytyvät toisaalta tästä
lehdestä. Kiitoksen myötä toivon
heille jaksamista ja työn iloa.

Seuraava Jukan urheilupakina julkaistiin 15.6.
1947 Keskipohjanmaassa. Jukka käsittelee siinä
nousukamppailuja Suomisarjaan. Näin Jukka ennen ratkaisupeliä.

*

***

Jäsenmaksun maksaminen tuntuu
olevan monille vaikea pala nieltäväksi.
Olin Pappakerhon kanssa postittamassa satoja tilisiirtolomakkeella
varustettuja kirjeitä huumorin ja
hyvän toivon saattelemana. Kun
tiedän lopputuloksen, en voi pidätellä pettymystä.
Toivoisi, että miehuusvuosien rikkaat muistot seuran ja lajin parissa
palautuvat mieleen silloin, kun
omalta tililtä pitäisi naputella jäsenmaksu seuran tilille. KPV:lle ei
jäsenmaksutulo näyttele budjetissa
tärkeintä roolia, mutta lisänä rikkakin on rokassa.
Tärkeämpää on se, että sillä tunnustaa väriä ja omatunto saa huojennusta.
Merkittävämpää
se
näyttää olevan eräälle Kehä-III sisäpuolella toimivalle seuralle,
jonka edustaja kertoi kolmanneksen seuran tuloista kertyvän jäsenmaksuista. Siinä olisi tavoitetta ja
haastetta seuraavaankin jäsenhankintakampanjaan.

”Taas myöhästyneet onnittelut Kokkolan Palloveikoille, joka seura on tiellään kohti sarja enää vain esteen takana voitettuaan Hangon IK:n 4-2. Vastassa on
enää vain Hukat, vaikka sama ”vain” lienee hyvin
sopimaton. Hukat voitti karsintaottelussaan Kouvolan 5-0, joten kyllä se joukkue näyttää osaavan myös
maalinteon. Muutamaa päivää aikaisemmin Hukat
pelasi varamiehisen ja leppoisan (sillä kertaa) Susien
joukkueen kanssa aika tasaväkisen ottelun. Kun tietää Susien hyvän kunnon nykyisin, niin huolimatta
varamiehisyydestä on Hukkien saavutus tyydyttävä.
KPV:llä on syy käydä Hukkia vastaan täydellä todella.
Toivotaan onnea, sillä tästä yhdestä ainoasta ottelusta
riippuu, millaisia otteluita saamme seurata Kokkolan
urheilukentällä ensi pelikauden aikana. Siis: ruutia Telimaitten, Hongellin, Vainion ja Särkijärven kenkien
kärkiin ja vahvaa liimaa Merikallion kämmeniin sekä
sementtiä puolustukseen. Sitä toivotaan täältä Helsingistä asti.
Hangon ottelu olisi ollut varmasti jännittävää katseltavaa. Ostinkin hankolaisen lehden ”Hangön” saadakseni jonkinlaisen kuvan siitä. Palloveikot saavat siinä
kovasti ylistystä osakseen. Tällä tavalla:
Täytyy myöntää, että voitto meni paremmalle joukkueelle, vaikkakin 3-2 olisi ollut paremmin paikallaan.”
”Huhu, että KPV osaa pelata näyttäytyi todeksi. Eniten kiinnittyi huomio heidän tapaansa löytää toisensa
syötöissä. Ja kuinka he ampuivat! Ei mitään miettimistä vaan laukaisutilanteessa heti ”pang”. Näkyvin
KPV:n pelaajista oli Erkki Telimaa.
Näin jatkuu koko lehtiselostus antaen tunnustusta
omille ja vieraille. Yhtään pahaa sanaa KPV:n pelaajista en löytänyt, joten pojat ovat hoitaneet kunnialla
lähettilästehtävänsä.”

*
83 on luku, joka ei yleensä sen
kummempia ihmettelyjä herätä
eikä anna aihetta juhlaan. Tälle
Pallo-Veikolle silläkin on tärkeä
merkitys. Se kertoo katkeamattomasta ketjusta lehden ilmestymisessä vuodesta 1966 tänne saakka.
Peltoniemen Jukan kanssa elimme
KPV:n suurta nousuhuumaa Terassitalon kellarikonttorissa ja sen
huuman yksi tulos oli päätös lehden tekemisestä. Halusimme välittää iloamme painomusteen välityksellä. Ensimmäisinä vuosina lehti
tehtiin omakustanteena.
Seuran toiminnasta tiedottaminen on ollut lehden tärkein sanoma läpi vuosikymmenten. Sen
rinnalla lehdessä on seurattu lajin
kehitystä harrastetuimmaksi urheilulajiksi Suomessa. Matkan varrella
on haastateltu lukuisa joukko ihmisiä lajin piiristä, lähtien maailmanmestarista tavalliseen kaduntallaajaan. Vaikka lehti ilmestyy,
ainakin toistaiseksi, vain kahdesti
vuodessa, olen saanut todeta sille
muodostuneen ystävien joukon. Ilmestymispäivää kysellään kauempaakin.
Lehteä siis luetaan ja urheiluväen
lukutaidon vaaliminen tälläkin panoksella on yksi tärkeä tekijä lehden tekemiselle. Olen iloinen, jos
jaksoit lukea näille riveille saakka,
vaikka tämä artikkeli ei ehkä lehden antoisimpia olekaan. Pitkä perinne tälläkin toki on. Näiden ajatusten mukana elää vahva usko
jalkapalloilun menestykseen niin
kentillä kuin katsomoissakin.
Rauhallista Joulua ja Ystävällistä
Vuotta 2013 lukemisiin.
-vote

***
Nousukamppailussa KPV voitti kotonaan Hukat 6-0.
Maaleista vastasivat Olli Telimaa neljästä, Sulo Ruoho
ja Kalevi Tiainen yhdestä. Ottelun katselijamääräksi ilmoitettiin 1400. Joukkueessa pelasivat Reino Merikallio, Martti Särkijärvi, Väinö Paavolainen, Kalle Hongell, Kalevi Tiainen, Eino Rokala, Erkki Telimaa, Sulo
Ruoho, Olli Telimaa, Hannu Vainio, Mikko Vacklin.
Maalivahdin lisäksi joukkueessa oli kaksi puolustajaa,
kolme tukimiestä ja viisi hyökkääjää.

Trio Trading
Jänismaantie 1. 67800 KOKKOLA
Puh. (06) 824 5500
Faksi (06) 824 5515
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Nasta on poissa
Lokakuun lähetessä loppuaan kantautui tieto, että nyt
oli Jalo Telimaan vuoro jättää
meidät fyysisesti, mutta ei henkisesti. Vaatimattoman ajattelijan muisto säilyy muidenkin
kuin hänen läheisimpien mielissä ja paljon siitä hän ehti jättää meille pysyvänä muistona
painomusteen myötä.
Jalo oli Uno ja Linda Dahlströmin poikatrion nuorimmainen, 5.3. 1929 päivänvalon nähnyt. Opiskeluvuodet
johdattivat hänet opettajan
uralle ja pisin jakso siitä tapahtui Yhteislyseossa. Siitä työstä
hän tuli monille tutuksi, mutta
ehkä useammalle hän tuli tutuksi vapaa-ajan harrastuksistaan. Niistä nousi hänellä
ykköseksi
vuosikymmenten
saatossa jalkapalloilu purjehdusta, lions-toimintaa ja muita
hänen harrastuksiaan unohtamatta. Seuraava teksti on siltä
pohjalta.
Uno Dahlström oli käsite kokkolalaisessa
jalkapalloilussa
eikä ihme, että myös hänen jälkikasvunsa mieltyi lajista. Vain
poikien sukunimi sotavuosien
aikaan ”suomettui” Telimaaksi.
Pallo-Veikon numerossa 42
syksyllä 1989 on laaja artikkeli Jalo Telimaan urasta jalkapalloilun hyväksi. Hän lukeutui siihen vuoden 1949 KPV:n
miehistöön, joka oli taidoiltaan
ja menestykseltään yksi seuran
historian parhaista. Tuon joukkueen pelaajat on yhtä – Reino
Merikallio – lukuun ottamatta

haastateltu lehdessä vuosien
varrella.
”Nähdäkseni sen hyvyys perustui ennen kaikkea tekniikkaan ja siihen, että me pyrimme ja osasimme pelata
joukkueena muita enemmän.
Velipoika Olli veti yleensä harjoituksia. Kaikki eivät kylläkään
ottaneet hommaa niin tosissaan ja ehkä siksi jäi aivan paras tulos saavuttamatta”, muistelee Jalo tuossa haastattelussa.
Jalon pelaajaura edustusjoukkueessa ajoittui vuosille 19471956. Hänen pelipaikkansa oli
yleensä laitahyökkääjän rooli
ja siinä tehtävässä hän kunnostautui nopeutensa ansiosta
etupäässä hyvän maalivainun
omaavana viimeistelijänä.
Jalo piti tarkkaa kirjanpitoa
omista peleistään, mutta myös
seuran muusta toiminnasta.
Hän laati ensimmäisen historiikin omaisen artikkelin seurasta
lehdistön käyttöön KPV:n täyttäessä 20 vuotta. Hänen muistiinpanoistaan oli suuri apu,
kun aikanaan kirjoitettiin seuran 50- ja 80-vuotishistoriikit.
Kymmenvuotista
edustusjoukkueen pelaajauraa merkittävämmäksi Jalo Telimaan ansiot urheilun hyväksi tulivat
lehtimiehen roolissa. Jos olisi
mahdollista, niin olisi mukava
määritellä tarkkaan, mikä oli
Jalon kirjoittelun merkitys Kokkolan jalkapalloiluun sen nousussa kansalliselle huipulle.
Merkittävä se joka tapauksessa
on ollut.
”Ylipäätänsäkin haluan kir-

rustelee enemmänkin kirjoitusvalintojaan ja hyväksi lopuksi hän toteaa: ” Lukijoille,
varsinkin pitempään seuranneille, on muodostunut oma
käsityksensä kirjoittajasta ja
he osaavat tehdä omat ”korjausmerkintänsä” selostukseen.
Loppujen lopuksihan jalkapallossakin pätee vain yksi totuus
– maalinumerot pelin jälkeen.
Parhaat ainekset hyvään juttuun antaa tapahtumarikas ja
hyvä peli. Silloin juttukin syntyy helpommin.”

est”, mikä nykyaikana suomennetaan luontevammin sanoilla:
” Vastustaja on erehtyväinen”,
uskallamme painaa sormemme
painomusteeseen sekä silloin
tällöin pyytää itsellemme tilaa
tämän lehden palstoilla.”
Pääosan tuon ensimmäisen
pakinan jatkossa saa junioripalloilu, joka oli Jalon herkässä
seurannassa koko elämänsä
ajan.
”Jalo teki muille sen, minkä
toivoi itselleenkin tehtävän”,
tiivistää Sakari Telimaa muistikuvaa sedästään.
Jalon ansiot kynänkäyttäjän
tulivat palkituiksi mm. Palloliiton pronssisella ansiolevykkeellä ja Keski-Pohjanmaan
piirin kultaisella ansiomerkillä.

joittelussa löytää mieluummin
kannustusta kuin lyödä pelaajia. Sellainen kirjoittelu olisi
helppoa. Varsinkin nuorista tulisi tuoda esiin positiivisia puolia”, perusteli Jalo kirjoitustensa
sanomaa, jonka hän jalkapalloilun osalta pian signeerasi
Nasta- ja purjehduksessa Kippari-nimimerkeillä niin kauan
kuin lehdessä sallittiin nimimerkkikirjoittelu. Vielä viime
kesänä voitiin lukea Jalon purjehdusjuttuja, vaikka sairaus oli
jo ottanut hänestä lujan otteen.
Tuossa haastattelussa hän pe-

Ensimmäisen ”Kentän laidalta” pakinansa 19.9. 1956
Jalo kirjoitti nimimerkillä
Joona. Pakinan ensimmäisessä kappaleessa on luettavissa se henki, joka sävytti hänen sanomaansa läpi pitkän
lehtimiesuran. Monikon ensimmäisen persoonan käyttö
kuului tuon ajan kirjoitustyyliin. Tuossa kappaleessa hän
kirjoitti:
”Toteamme heti ensi alkuun
istuvamme onnettoman näköisenä toimituspöydän takana. Samoin sen, että meidän
pitäisi kirjoittaa ”teräviä” ajatuksia jalkapalloilusta. Olemme
kuitenkin velvollinen myöntämään, että emme ymmärrä
sellaisesta pelistä oikeastaan
yhtään mitään, mutta sehän
lasketaan nykyään vain eduksi
asianomaiselle – esiintyi hän
sitten millä alalla tahansa. Ja
kun vielä kouluajalta muistamme sellaisen vanhan viisauden kuin ”Errare humanun

Edellä olevan taustaksi voin
todeta, että henkilökohtainen
ystävyyteni Jalon kanssa sai
varsinaisen alkunsa syksyllä
1957. Yhteislyseon jalkapallojoukkue palasi Suomen mestaruusmitalit taskussaan Loviisasta. Astuimme junasta
Kokkolan asemalle ja Jalo tuli
luokseni. Hän oli mukana Loviisassa välittämässä loppuottelun tapahtumia lukijoille.
Jalo kertoi lähtevänsä opiskelemaan ja pyysi minua tuuraamaan häntä Keskipohjanmaan
avustajana. Taisi jäädä rehti kiitos Jalolle tuosta kertomatta,
mutta siitä urkeni yli 40-vuotinen urani toimittajana.
-vote

Mikä loistava valinta tuo
”Nasta” oli nimimerkiksi toimittajalle. Sehän on monimerkityksellinen sana. Kiva, mukava,
mutta myös terävä ja piikikäs.
Myöhemmin kun aloin kirjoittamaan itsekin lehtiin, free
lance-toimittajan merkeissä tavattiin useinkin kenttien reunoilla.
Jalo Telimaa oli ennen kaikkea opettaja ja minullakin pari
vuotta luokanvalvojana, kun
aloitin Yhteislysen oppikoulussa, mikä vastaa nykyistä
5.luokkaa. Paikkana nykyinen
Länsipuiston koulu.
Tuohon aikaan oli hieman
erilaiset systeemit ja jo ekaluo-

kalta lähtien numerot arvosanoina. Syyskauden ja kevätkauden puolivälissä oli tapana jakaa
muistutuksia oppilaille, joiden
opintomenestyksessä oli toivomisen varaa joissakin oppiaineissa.
Muikkarit oli aina nolo juttu,
sillä ne piti hakea opettajalta
koko muun luokan katsellessa
ja sääliessä.
Pääsiäislomalle lähdettäessä
jaettiin taas muikkareita. Tietenkin Jalo panttasi tietoa ja ilmoitti, että tälle luokalle tulee
yksi muistutus. Päät luokassa
pyörivät ja arvauksia sinkoili,
jos ei nyt ääneen niin ainakin
ajatuksen tasolla.

– Jouko Vierimaa, tulepas hakemaan muistutuksen, kuulutti
Jalo.
Hyvä etten halvaantunut.
Sain kuitenkin jalat liikkeelle,
katse lasittui ja veri kohisi päässäni, kun piti kävellä opettajan
pulpetin luokse. Ajattelin ettei
tämä voi olla mahdollista, keskiarvoni sentään oli joulutodistuksessa liki yhdeksän.
– HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ, luki
kortissa.
Sellainen Jalo Telimaa oli.
Aina ajatuksissaan hieman tilanteiden edellä, ja vieläkin
ehkä hykertelee jossain kepposilleen.
Jouko Vierimaa

Jalon tuttu katse Kokkolan jalkapallokentillä oli tekemässä vuosikymmenten ajan havaintoja lajin
kehityksestä.

***

Nasta jäi elämään
Vaikka olenkin huomattavasti
nuorempi palloveikko kuin
Jalo Telimaa, ehti meille tulla
yhteistä pintaa jalkapallonkin
parissa enemmän kuin monen
muun kokkolalaisen jalkapallotoimijan kanssa.
Nimimerkki ”Nasta” tuli tutuksi jo junioriajoilta, kun Jalo
Telimaa kirjoitti peleistämme
junioreiden SM-sarjoissa Keskipohjanmaa-lehteen.
Myöhemmin pelatessani kolmosta
NoStarsissa Nasta oli myös aina
kentän reunalla raportoimassa
tekemisiämme. Ja kyllä, tuolloin
raportteja ei soiteltu puhelimilla
joltakin kentän reunalle vaivautuneelta, vaan mentiin itse pai-

kan päälle.
Kommentit ja kirjoitukset pelaamisen tasosta oli kirjoittajan
itsensä arvioita eikä niitä tullut
suodattimien läpi.
Aina ei arvostelu miellyttänyt. Eräskin silloinen A-juniori muistaa varmasti, että hänellä olisi ollut taitoja ja kykyjä,
mutta askel oli liian pitkä. Toisaalta NoStarsin ajoilta jäi erityisesti mieleen, että Hannu Jutila
sai aina Nastan kehut. Kerrankin laitapakkimme Hannu Jutila oli kentän paras puolustaja,
paras keskikenttämies ja paras hyökkääjä. ”Sami” pelasi jo
tuolloin nykyaikaisen pelikirjan
mukaista laitapelaajaa.

Papat tentissä
Joulujuhlassa verestettiin pappojen
muistia seuran tapahtumista tietokisalla, jossa vastakkain olivat 40-50
lukujen sekä 60-70 lukujen pelaajien
edustajat. Tiukka kamppailu päättyi
noin tasapeliin.
Vanhempia edustivat Matti Järvi
ja Jukka Peltoniemi sekä nuorempia
Kari Raatikainen ja Hannu Helasterä.
Kumpikin joukkue sai vastattavakseen omat kysymykset, jotka olivat:
Nuoremmille
1) Ketkä ovat lempinimien Fränkki,
Franssu ja Pipotti takana?
2) Milloin Sakari Orava toimi KPV:n
edustusjoukkueen lääkärinä?
3) Ketä jalkapallon maailmanmestaria on haastateltu Pallo-Veikossa?
4) Montako vuotta Olli Peltoniemi

valmensi edustusjoukkuetta?
5) Montako hattutemppua Hannu
Lamberg teki sarjapeleissä?
6) Montako liiton sarjapeliä Kenth
Myntti pelasi?
7) Montako ulkomaalaista on pelannut edustusjoukkueessa?
8) Kuka on Pallo-Siskojen nykyinen
puheenjohtaja?
9) Mitä erikoista liittyy Arvo Lambergin uraan KPV:ssa?
10) Kenellä palloveikolla eniten SMtaitomitaleita?
Vanhemmille
1) Ketkä ovat nimimerkkien Zimi,
Pakkeli ja Kenguru takana?
2) Milloin KPV vieraili Kanadassa ja
Yhdysvalloissa?
3) Montako vuotta Olli Telimaa oli

KPV:n puheenjohtajana?
4) Ketkä KPV:ssa pelanneet olleet
SPL:n johtavissa luottamustehtävissä?
5) Ketkä kolme veljestä samalla kertaa edustusjoukkueessa?
6) Kuka oli Pallo-Siskojen ensimmäinen puheenjohtaja?
7) Minä vuosina KPV on ollut miehissä SM-mitaleilla?
8) Mitä erikoista Niko Kalliokoski
saavutti viime kaudella?
9) Kuka on säveltänyt KPV-humpan?
10) Kuka on tehnyt eniten maaleja
yhdessä miesten pelissä?
Kummallekin joukkueelle jäi kymmenes kysymys esittämättä, mutta
siinäpä lukijalle pähkinät ja vastaukset löytyvät sivulta 39.

Varta- ja PowerLine-akut vaativaan käyttöön

BLUE DYNAMIC 74 AH (E11)
Kylmäkäynnistyskyky:EN 680
Mitat: P 278, L 175, K 190 mm
574012068

99,-

PROMOTIVE BLACK 125 Ah (J1w ja J2w)
600–900, A65–A95, A75n–A95n,
Massey-Ferguson
Kylmäkäynnistyskyky EN 720
Mitat: P 345, L 172, K 290 mm
625014072
625012072

175,-

PROMOTIVE BLUE 170 Ah (M8 ja M9)
Kylmäkäynnistyskyky EN 1000
Mitat: P 513, L 223, K 223 mm
670103100
670104100

209,-

Kaikki hinnat sisältävät alv. 23 %.

PROMOTIVE BLACK 110 Ah (I4w ja I5w)
Mm. metsäkoneet
Kylmäkäynnistyskyky EN 680
Mitat: P 347, L 173, K 234 mm
610047068
610048068

159,-

PROMOTIVE BLUE 140 Ah (K8 ja K10)
Kylmäkäynnistyskyky EN 800
Mitat: P 513, L 189, K 223 mm
640103080
640400080

195,-

HEAVY DUTY 174 Ah (M12v)
Mezzo, Mega, Hi, M, T, C
Kylmäkäynnistyskyky EN 1450
Mitat: P 513, L 233, K 233 mm
674011140

ULTIMATE 60 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 480
Mitat: P 242, L 175, K 190 mm
PLD24

63,-

AGRI 110 Ah
Kylmäkäynnistyskyky EN 720
Mitat: P 353, L 175, K 230 mm
PLI4w
PLI5w

125,-

PROFESSIONAL 140 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 760
Mitat: P 513, L 189, K 223 mm
PLK10

269,-

177,-

ULTIMATE 100 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 760
Mitat: P 353, L 175, K 190 mm
PLH3

112,-

AGRI 130 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 700
Mitat: P 345, L 175, K 285 mm
PLI1w
PLJ2w

159,-

PROFESSIONAL 200 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 1450
Mitat: P 513, L 223, K 217 mm
PLM10

218,-

Valtra kierrättää vanhat romuakkusi.

Valtra-varaosamyyjät löydät numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi

AGCO Suomi Oy Kokkola Kauppakaari 8. 67600 Kokkola
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Kameran linssi on sulkeutunut
Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina päättyi Leo Torpan
80 vuotta kestänyt taivallus
syntymäkaupunkinsa Kokkolan kaduilla ja toreilla, ihmisten parissa. Leon laaja ystäväpiiri muistaa hänet tutummin
”Lellana”, ja on paikallaan varsinkin nuoremmille lukijoille
ja etenkin palloveikoille hieman valottaa sitä mittavaa sarkaa, jonka hän kulki KPV:n värejä puolustaessaan.
Leo tuli useimpien Kokkolan
poikien tapaan seuran toimintaan heti sotien jälkeen junioripelaajana. Kehitys pysähtyi
kuitenkin jo teini-iässä saatuun
sairauteen, joka jatkui läpi koko
hänen elämänsä. Sairaus ei kuitenkaan estänyt häntä olemasta
mukana siellä missä hänen ystävänsä olivat ja josta hän
nautti. Jos kunto suinkin salli,
niin parantoloista kotihoitoon
päästyään Lella hakeutui toimintaan mukaan. Ei vain kentän laidalle seuraamaan, vaan
rohkeasti myös osallistumaan.
KPV:n A-juniorit saivat ensimmäisenä nauttia Lellan henkisestä tuesta ja palveluista 1956
hänen toimiessa SM-pronssia voittaneen ryhmän joukkueenjohtajana.
Seuraavana

vuonna hänet kutsuttiin edustusjoukkueen huoltajaksi. Tuo
jakso jäi vain puolen vuoden
mittaiseksi, kun jälleen oli
edessä hieman pitempi sairaalakutsu. Muistini mukaan Lella
kertoi viettäneensä elämästään yli kymmenen vuotta eri
keuhkoparantoloissa. Östanlidin parantola Pietarsaaressa
tuli Lellalle tutuksi useampaan
otteeseen ja hoitojaksoja hän
vietti myös Karjaan Meltolassa.
Tuon ´60-luvun sairaalajakson aikana, lähinnä Östanlidissa, hän hankki itselleen
erilaisia kädentaitoja, joista todisteena on monen ystävän
kodissa nahkalompakoita ja
kuva-albumien kansia – ehkä
muutakin. Mutta siellä hänessä heräsi kiinnostus valokuvaukseen, josta kokkolalaisille
jäi pysyvät muistot lukuisien
kuvatallennusten ja ainutlaatuisen kameramuseon myötä.
Tietäen kodissa yhä olevan
kuva- ja kamera-aineiston sekä
muutakin keräilymateriaalia,
on todettava Lellan työn siltä
osin jääneen kesken.
Oli myös KPV:n onni, että
Lella löysi kameran ja kirjoituskoneen tuohon aikaan.

Matkan varrella sai KPV nauttia monista Lellan markkinointi-ideoista.
Miss Suomi Anna-Liisa Tilus oli mukana yhteistyössä seuran kanssa.

l

Olimme ystävystyneet ikäerosta huolimatta jo ´50-luvun lopulla, mutta kukkaan se
puhkesi Huvilakatu 10 vinttikamarissa, kun Lella tuli kotikäynneille kertomaan ja näyttämään taitojaan. Sovimme
tuolloin myös lehden urheiluavustajan yhteistyöstä, meistä
toisen ollessa estyneenä. Lella
laajensi avustajan reviiriään
myöhemmin
Keskipohjanmaan ohella suuriin valtakunnallisiin päivälehtiin.
Ehkäpä
merkittävimmän
työnsä KPV:n hyväksi hän teki
tämän Pallo-Veikko –lehden
piirissä. Yli kahden vuosikymmenen ajan hän vastasi lehden
taloudellisesta onnistumisesta
ja valokuvista. Lellan ideoimana seurassa vaikutti oma prjaosto, jonka tilistä pääsi osalliseksi seuran muukin toiminta
ja varsinkin juniorityölle kirstusta löytyi usein myötätuntoa.
Tuo jaosto muisti seuran jäseniä ja tukijoita näiden merkkipäivinä. Lellan loistavalla
huumorilla muistettiin pelaajia lakanapakkauksella häiden
aikaan ja vauvauutisissa muilla
tavoin. Monille jäivät mieleen
Lellan ideoimat muistamiset ystäville heidän vuosipäivinään.
Erityisesti muistossa ovat käynnit kymmenien kokkolalaiskotien ovien takana joulun alla
pr-jaoston täytekakkuja kuskatessa, kiitoksena vuoden panoksesta KPV:n hyväksi.
Lukuisia kertoja vuosien varrella joutui ihmettelemään
Lellan luonnetta, joka säilyi hyväntuulisena ja ystäviä
kannustavana läpi vuosikymmeniä mukana seuranneesta
sairaudesta huolimatta. Vastausta vaille jää kysymys, millainen olisi Lellan elämä ollut,
jos lääketiede olisi ollut ´40-luvun lopulla nykytasollaan. Tähän sopii lainaus syksyn 1981
Pallo-Veikosta Lellan lähestyessä 50-vuotispäiväänsä.

l
l

Valmiina palvelukseen. Yleensä Lella oli kameran ”väärällä” puolella,
mutta tästä kuvasta hänet muistamme ehkä parhaiten.
Joskus vuosia sitten kertoo
Lella sanoneensa petikavereilleen sairaalassa, että mikäli hänelle elinpäiviä 50 ikävuoteen
saakka suodaan, niin se on juhlan arvoinen tapahtuma. Kun
nyt elämme tuon juhlan kynnyksellä, tuntuu uskomattomalta yhdistää viisikymppistä
Lellaan. Näin ei olisi, ellei Lella
olisi läpi sairaalassa vietettyjen
vuosien voinut säilyttää valoisaa luonnettaan ja uskoa huomispäivän auringonnousuun
myös omalla kohdallaan. Lellalle on vuosien varrella moni
muukin tekijä kuin KPV antanut voimia elää vaikeitten päivien yli. Niitä tekijöitä ovat
ensi sijassa perhe, ja toiseksi kehittynyt, monia tunnustuksia
saanut taito käyttää kameraa
oikein, oikeissa paikoissa. Tästä

taidosta olemme me KPV:ssakin
saaneet nauttia tuhansien tuokioiden yhteydessä.”
Nuo ajatukset kantavat tänäänkin, kun Leo pääsi pitkän
sairauden uuvuttamana lepoon
80 ikävuotta täytettyään.
Ansioistaan lähinnä KPV:n
hyväksi Lella sai seuran kultaisen ansiomerkin 1970 ja piirin
kultaisen ansiomerkin 1980.
Seuran kunniajäseneksi hänet
kutsuttiin 2008. Leon journalistiset ansiot noteerattiin myös
valtion sanomalehtimieseläkkeellä.
Leo Torppa saatettiin haudan
lepoon sanojen lisäksi lukuisien kukkalaitteiden ja adressien myötä. KPV:n kukkalaitteen arkulle laskivat Jukka ja
Olli Peltoniemi.
–vote
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Kahvitie 69,
Kokkola

P. (06) 832 5200
Ma-Pe 9-17, La 10-14
www.lerbacka.com

Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 2WD (bensiini), autoveroton hinta 25.224 €, autovero 9.774,67 €, kokonaishinta 34.998,67 € + toimituskulut, CO2-päästöt 168 g/km, EU-keskikulutus 7,2 l/100 km.
Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 4WD (bensiini), autoveroton hinta 26.324 €, autovero 10.654,80 €, kokonaishinta 36.978,80 € + toimituskulut, CO2-päästöt 173 g/km, EU-keskikulutus 7,4 l/100 km.
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Pelisilmällä koettua
– Kun peliä pelataan moukarihäkkien ja juoksuratojen keskellä, suomifutis ei ole saanut
tänä kesänä television kautta
montakaan uutta ystävää. Valitettavasti myös otteluiden kommentointi ja selostus ovat samaa tasoa kenttiemme kanssa.
Mauri Forsblom,
evp-toimittaja
***
– Sauli Niinistö itse on osoittanut kiinnostustaan jalkapalloiluun muun muassa istumalla
Olympiastadionin kunnia-aitiossa Suomen MM-karsintaotteluissa vierailemalla FC Lahden
harjoituksissa.
Esko S.Lahtinen,
SPL:n evp-tiedottaja
***
– Omalla ajalla tapahtuvaa harjoittelua on lisättävä. Vaikka
joukkueen
treenit
olisivat
kuinka tasokkaat, ei huippupelaajia tule ilman että pelaajanalku pomputtaa palloa tai potkii
sitä autotallin seinään tuhansia
ja taas tuhansia kertoja omalla
ajallaan. Tähän motivoimiseen
on sekä valmentajilla että vanhemmilla suuri vastuu.
Kari Uotila,
SPL:n liittohallituksen vpj
***
– Kohtaloksemme jää, tai mahdollisuutemme on – ihan miten asian haluaa nähdä – olla
urheilijoitten kasvattajamaa.
Mitä laajemmin levinneestä lajista on kyse, sitä varmemmin
tämä tie on valittava.
Henrik Dettman,
koripallovalmentaja
***
– Varsinkin joskus tuntuu, että
miehet viheltävät tyttöjen ja
naisten pelejä rahat pois-ajatuksella. Hoidetaan pakolliset pelit
alta pois ja kuitataan palkkiot.
Hanna Peltonen,
erotuomari
***
– Jos vertaa esimerkiksi musiikin

tai baletin harjoitteluun, futiksessa ei tekeminen ole yleensä
niin tarkkaa, ei haeta niitä hyviä suorituksia. Jätkät vetelevät
mihin sattuu, ja kun pari kertaa kesässä pallo sujahtaa treeneissä ylänurkkaan, sitten tuuletellaan, vaikka se olisi ihan
sattumaa.
Jyrki Heliskoski,
ex-maajoukkuevalmentaja
***
– Olen nyt oppinut käyttämään
mediaa myös vaikutusvälineenä
omia pelaajiani kohtaan. Yritän suojella heitä lausunnoissani enkä halua nostaa yksilöitä
esille. Olen myös määrätietoisesti seissyt pelaajieni takana,
ottanut tappiot omalle vastuulleni. Medialle on puolestaan
helppoa esittää vastakysymyksiä, jolloin voimasuhteet haastattelussa kääntyvät nopeasti.
Marianne Miettinen,
valmentaja
***
– Valmentajan kohdalla pitäisi
pyrkiä pitkäjänteisyyteen, eikä
olla heti erottamassa häntä niin
kuin nykyisessä ”kaikki-minulle-heti” kulttuurissa tapahtuu kaikissa palloilulajeissa.
Olli-Pekka Lyytikäinen,
HJK Oy:n pj
***
- Litmanen, voi herranjumala,
miten hyvä hän edelleen on.
Istuimme vaihtopenkillä ja puhuimme siitä, miten helposti
hän tekee kaiken: kiertää vastustajan, tulee vastaan oikealla
hetkellä ja pelaa eteenpäin yhdellä tai kahdella syötöllä. Mieletöntä katseltavaa.
Christer Wilhelmsson,
Ruotsi
***
– Ruotsissa olosuhteet, jalkapallon henkinen ilmapiiri ja yleisömyönteisyys ovat kunnossa.
Meillä on edelleen jalkapallokenttien päädyissä moukarihäkki, kansa janoaa Jyväskylän Suurajoja, jonottaa olutta
lätkämatseissa ja lehdistömme

KPV Palloliiton
sarjoissa 1945-2012
Oheinen taulukko kertoo KPV:n kokonaismenestyksestä Suomen
Palloliiton sarjoissa vuosina 1945-2012. Sotien aikana ja niitä ennenkin pelattiin joukko liiton pelejä, mutta valitettavasti kaikkien tuloksia ei toistaiseksi ole onnistuttu tallentamaan seuran
arkistointiin. Taulukon ensimmäinen luku kertoo vuosien määrän, toinen pelatut ottelut, sitten voitot, tasapelit ja tappiot, joiden jälkeen on maalisuhde ja lopuksi pistemäärä. Kakkosen ottelut on laskettu Suomensarjassa pelattuihin oteluihin.

Maakuntasarja ............... 5 56 40– 3– 13 257– 80 83
Suomensarja ................ 25 500 231– 91–178 1006– 869 641
Ykkönen ...................... 18 437 170–117–150 633– 615 573
Mestaruussarja ........... 19 438 162–108–168 598– 620 432
Karsintaottelut .......... – 32 17– 6– 9 82– 51 40
YHTEENSÄ...................68 1487

624-329-534 2595-2293 1785

KPV:n Fanny Lindholmin askel oli liian joutuisa vastustajalla Piteån turnauksessa.
hehkuttaa formuloita sekä keihäänheittäjiä. Näiden asioiden kääntämiseen tarvitsemme
seuraavan kymmenen vuoden
aikana muutamia lopputurnauspaikkoja sekä maajoukkueidemme kansainvälistä menestystä.
Mauri Forsblom,
evp-toimittaja
***
– Soitin pukukopissa ennen
puolivälierää nauhalta pelaajille kotoa lähetettyjä viestejä,
missä poikien vanhemmat
ja ystävät muistuttivat miksi
olemme täällä. Tämän jälkeen
esityksemme olivat vahvempia
ja vahvempia, ja loppuottelussa
pääsimme hieman hermoilevan alun jälkeen normaalitasollemme.
Bruno Jose Petri,
valmentaja Sao Paulo
***
– Jenkeissä ja Euroopassa pelaajien vapaa-ajan täyttää videopelit ja muut harrastukset, kun
taas meillä pojat keskittyvät täysillä jalkapalloon ja koulukäyntiin.
Mc Kinstry,
valmentaja Ghana

***
– Suomessa tyttö- ja naisjalkapallo nostaa päätään vahvasti.
Tosiasia kuitenkin on, että
kulttuuri on nuorta ja se näkyy vielä. Korjattavaa on paljon: Valmentajien koulutuksessa, myöhäisessä aloitusiässä,
harjoittelukulttuurissa ja ennen
kaikkea asenteissa – sekä miesten että naisten.
Taneli Haara,
nuorisopäällikkö
***
– Kroatiassa on suuret määrät
jalkapallon lahjakkuuksia. Taitotasossa emme häviä yhdellekään maalle. Modernissa jalkapallossa taito ei kuitenkaan
enää riitä, sillä peli on vahvasti
muuttumassa. Vauhti nousee,
oikeita ratkaisuja on osattava
tehdä nopeasti, eli jalkapalloilijan on huipulle päästäkseen
hallittava kaikki osa-alueet. On
oltava täydellinen. Ilman hyvin organisoituja seuroja, huippuvalmentajia ja entistä fiksumpia seuraihmisiä ei jalkapallossa
enää pärjää.

vertaisia pelaajia, niin ne, jotka
osaavat käsitellä pettymyksiä ja
menestystä parhaiten, tulevat
pärjäämään tulevaisuudessa.
Ole-Gunnar Solskjaer,
ex-pelaaja ManU
***
– Akatemiatoiminnan määrä
vaihtelee eri keskustelijoiden
mukaan ja se on joidenkin mielestä vain sarjan pelaamista ja
voittamista siinä. Jossain seuroissa se käsitetään kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi, jossa sarja
motivoi pelaajia ja valmentajia ympärivuotiseen pelaajakehitykseen. Tällöin sarja on osa
toimintaa ja se on pelaajakehitystä.
Risto Luomanen,
mielipidekirjoittaja

Romeo Jozak,
Dynamo Zagreb

***
– Jos joukkuemäärää tiputettaisiin neljällä, siinä menisi noin
80-100 pelaajapaikkaa. Niistä
varmaan 60-70 prosenttia olisivat nuoria pelaajia. Esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla on paljon hyviä nuoria pelaajia, jos he
vain saisivat mahdollisuuden.

***
– Jos ajattelemme kentällä tasa-

Jyrki Heliskoski,
ex-maajoukkuevalmentaja

Emotion Helmi Cup
turnausavauksena
KPV:n tyttöjaoston järjestämä talviturnaus pelataan
kolmannen kerran, nyt nimellä Emotion Helmi Cup.
Turnaus pelataan ikäluokille
00-04 kaksipäiväisenä 2-3.2.
2013 Kipparihallissa. Tytöt
-05 pelaavat turnauksen yhtenä päivänä. Tietoa ilmoittautumiskaavakkeineen löydät
enemmän sivulta: http://kpv.
netjob.fi. Kyselyjä voi kohdistaa myös Marko Palosaarelle:
050-5065876, helmicup@elisaneti.fi.
Poikien perinteinen kevätturnaus, Keskipohjanmaa-tur-

naus pelataan jo 26 kerran ja
nyt 6-7.4. 2013 ikäluokille 0104 Kipparihallissa.
Ikäluokan -00 osalta kyseessä
on kutsuturnaus, joka pelataan
Santahaan uudella lämmitettävällä ulkokentällä. Joukkueita
oli viime kerralla ääripisteinä
Helsinki-Joensuu-Haukipudas.
Tiedusteluja voi osoittaa: tapio.jarvinen@fi.abb.com
tai
050-334 3810.
Pidä kiirettä, koska turnauksiin voidaan ottaa rajoitettu
määrä joukkueita.
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GREEN FAMILY
Tämän logo-otsikon alla on
Pallo-Veikon numeroissa kerrottu seuran perhepiirissä pelaajien tai järjestötehtävissä
vaikuttaneiden henkilöiden
keskuudessa tapahtuneita perheuutisia, ja tuleviakin henkilökohtaisia asioita.
Vainajia. Aloitettakoon näistä
valitettavimmista asioista. Pitkän ajanjakson Pallo-Siskojen
toiminnassa vaikuttanut, jalkapalloperheen äiti, Jenny Mäntylä, 87, sai perjantaina 1.6. iäisyyskutsun keskuudestamme.
Kesän ja syksyn koittaessa nukkuivat pois sunnuntaina 29.7.
Leo Torppa ja torstaina 18.10.
Jalo Telimaa, joiden lähinnä
KPV-vuosista toisaalla enemmän.
Avioon. Varsin tuore uutinen
lehden ilmestymistä ajatellen
oli se, että KPV:ssa kunnioitettavan pelaajauran tehneen
Hannu Ypyän poikamiespäivät
ovat vihdoin taakse jäänyttä
elämää, kun hän 10.11. -12 pujotti vihkisormuksen Kati Leppälän nimettömään. Numerotkin tuottakoon onnea!
Vauvoja. Ainut jo toteutunut
vauvauutinen on kantautunut tietoon Jutta ja Petri Piispasen perheestä, joille syntyi
tyttö 24.7. Äidin ohella onnittelut pitkän peliuran KPV:ssa
tehneelle Petrille. Pallo-Veikon uutisnenä on haistanut

tiedon, että edustusjoukkueen
maalivahti Aki Lyyski ja Veera
Kullberg olisivat tehneet vauvatilauksen nelivuotiaan Lukapojan kaveriksi ja kevään korvalla toimitettavaksi.
Synttäreitä. Tulevana vuonna
2013 vietetään monessa green
family-kodissa tasavuosisynttäreitä, joiden kohteena on
entisiä pelimiehiä tai muissa
tehtävissä seuraa palvelleita.
Seuraavassa Pallo-Veikon tiedossa olevia ikinuoria täyttäjiä, joille KPV-hengessä onnittelut ja paljon lisää vuosia.
90: Veikko Puhakka, Into Liimatta ja Jukka Uunila.
85: Kalevi Tyynelä, Kalervo
Erkinheimo, Aimo Vallila ja
Paavo Nikko.
80: Tuomo Valavaara, Hannu
Salmela ja Veikko Salo.
75: Juhani Peltoniemi, Mikko
Sulkala, Reino Porko, HeikkiTapio Nieminen, Raimo Trygg
ja Olle Koski.
70: Asko Rintapää, Lars Sorvisto, Pauli Annala, Arvo Lamberg, Raimo Harsunen, Markku
Helasterä ja Alpo Sallinen.
60: Jussi Rekilä, Raimo Suutari, Sakari Telimaa, Tapio
”Ekku” Raatikainen, Eero Sammallahti, Kari Marmila, Harri
Niiranen, Risto Pouttu, Kenth
Myntti, Olli Karila, Ari Sorvisto
ja Hannu Vierimaa.
50: David Elliot, Pedro Verdum, Olli Kaarto, Leena Luok-

Perustettu
12.10. 1930
Puheenjohtaja:
Olli Peltoniemi
Hallitus:
Janne Ylinen vpj, Matti Laitinen,
Jari Hinkkanen, Risto Pouttu,
Petri Gustafsson, Rolf Mannström
Sihteeri:
Jouko Vierimaa
JAOSTOT

Arttu Seikkulaa valkolakin johdosta onnittelivat pallosiskot Elina Vierimaa vas. ja Pia Heikell-Tastula oik. Mukana kuvassa Artun äiti Tuula
Rannisto, pallosiskoja hänkin.
kala, Pia Savolainen, Timo
Nurmi, Seppo Peuraharju,
Timo Rasmus ja Jouni Dahl.
Opiskelu.Keväällä lukuvuoden päättyessä saivat Teemu
Mäki ja Toni Harju todistuksen ammattiopintojensa saattamisesta menestyksellä päätökseen. Ylioppilastutkinnon
kirjoittivat onnistuneesti Aaro
Hedman, Aleksi Kangasvieri,
Arttu Seikkula, Jonathan Biskop ja Hans Ferhatovic. PalloVeikon hieman viiveellä tule-

vat onnittelut.
Kuntavaalit. Syksyn kuntavaaleissa oli ehdolla useita
palloveikkoja, joista Tuomo
Puumala, Pekka Nurmi, Pentti
Haimakainen ja Juha Reini keräsivät Kokkolan kaupunginvaltuustoon tarvittavaan neljän vuoden pestiin riittävän
tuen äänestäjiltä. Edokkaiden
joukossa oli useampikin palloveikkolainen yrittäjä, mutta
kannatusta ei kaikille riittänyt
paikkaan ”auringossa”.

Yksimielinen vuosikokous
Vuosikokous sujui kuin suurten valtioiden kokouksissa on
tapana: yksimielisyyden ja taputusten saattelemana. Ääntenlaskijoita ei tarvittu. Puheenjohtaja Risto loi avauksessaan
tyytyväisyyttä kuvastaneen katsauksen menneeseen vuoteen,
kiitti jäseniä vuoden ponnisteluista ja vetosi ”tekevien käsien”
määrän lisääntymiseen.
Pitkän ajan tavoitteeksi hän
mainitsi nousun Ykköseen
2015, mutta ei hinnalla millä
hyvänsä ja junioritoiminnassa
pelaajien saaminen maajoukkueisiin.
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan edustusjoukkueen tavoite 2013 on sijoittua
Kakkosessa ensimmäisen neljänneksen joukkoon, turvataan
seuran taloudellinen tila ja junioritoimintaa vaalitaan seuran
kivijalkana. Budjetin loppusummaksi vuodelle 2013 hyväksyttiin 450 000 euroa, josta edustusjoukkueen osuus on 190 000
euroa. Jäsenmaksu säilyy entisessä 30 eurossa. Kannattajajäsenmaksun suuruus on 200 euroa.
Seuranneen henkilövaalin yksimielinen anti löytyy tämän
lehden toiseksi viimeiseltä sivulta. Risto oli päättänyt viiden
vuoden mittaisen puheenjohtajakauden olevan riittävä, mutta
lupautui jatkamaan hallituksessa. Risto sanoi jakson olleen
mielenkiintoinen, töitä oli riittämiin ja keskeisiin tavoitteisiin
yllettiin. Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Olli Peltoniemi kiitospuheenvuorossa totesi jalkapallon olevan kiehtova peli,
joka on hänen sydäntään lähellä
ja sitä on varsinkin junioritoi-
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Junioritoiminta
Poikajaosto: Petri Gustafsson pj,
Jouko Vierimaa, Petri Haapasalo,
Marko Lehtonen, Tapio Järvinen, Juha
Nurmela, Sasu Iivonen, Janne
Korkiakangas, Antti Ylimäki, Henri
Myntti
Tyttöjaosto: Rolf Mannström pj,
Petri Martikainen, Jyrki Mild, Marko
Palosaari, Petri Rintala, Pertti Salonen,
Patrik Tuukkanen
Järjestysmiesjaosto: Pekka
Kivelä pj, Pekka Kuusela, Hannu
Helasterä, Hannu Litmanen, Kari
Markkanen, Tauno Markkanen, Tarja
Muhonen
Markkinointijaosto:
Jari Hinkkanen pj, Ari Hujanen,
Hannu Ritola, Ville Sammallahti,
Petri Telimaa, Janne Ylinen
Pallo-Siskot: Elina Vierimaa pj,
Tuula De Jong, Kristiina Ihalainen,
Marita Hakala, Päivi Harju, Pia
Heikell-Tastula, Outi Oosi-Overton,
Pia Savolainen, Tuula Rannisto,
Sirpa Rita
Pappakerho: Eero Vantunen pj,
Hannu Helasterä, Matti Järvi, Voitto
Kentala, Esa Keski-Korhonen, Matti
Leskelä, Jukka Peltoniemi, Asko
Rintapää
Tiedotusjaosto: Jouko Vieirmaa
pj, Voitto Kentala, Olli Peltoniemi

”Otti ja sinne upposi”, eli Artturi Porko ja Juuso Aalto iloitsevat tekemästään maalista Vierumäen Karluxturnauksessa.
minta. Hän toivoi kaikilta intohimoa lajiin ja tiivisti loppulauseeksi:” Tämä on hieno homma,
lähdetään yhdessä liikkeelle”.
Hallituksen jäsenvaalissa kahden vuoden pestin saivat Matti
Laitinen, Risto Pouttu, sekä junioritoiminnan edustajina Petri
Gustafsson ja Rolf Mannström.
Jari Hinkkanen ja Janne Ylinen
jatkavat hallituksessa.
Hannu Laakso siirtyy hallituksesta juniorivalmennuksen
pariin. Seuran varapuheenjohtajana jatkaa Janne Ylinen ja
sihteerinä Jouko Vierimaa.
Piirin ja liiton kokouksissa seuraa edustavat puheenjohtaja,
sihteeri ja tarvittaessa hallituksen valitsema henkilö. Piirihallituksessa seuran edustajana jatkaa Risto Pouttu.
Tilintarkastajaksi
valittiin
Kirsti Kalliokoski HTM ja varalle
Kuisma Hattunen.

Papoilta kysyttiin
Vastaukset sivulla 36 olleisiin kysymyksiin
Nuorille: 1) Erkki Mäkelä, Seppo Rannanpää ja Seppo
Meretniemi ( aik. Nieminen), 2) Vuosina 1976-78, 3)
Saksan Liittotasavallan Wolfgang Overathia, 4) Kahdeksan vuotta, 5) Neljä maalia, 6) 326 ottelua, 7) 41
ulkomaalaista, 8) Elina Vierimaa, 9) Pelasi 7 vuotta
ja oli vain yhdestä pelistä poissa, 10) Tommi Kauppisella viisi.
Vanhemmille: 1) Jarmo Malmivaara, Paavo Piispanen
ja Erkki Kanerva, 2) Vuonna 1972, 3) 33 vuotta, 4) Olli
Telimaa ja Antti Pohjonen, 5) Erkki, Olli ja Jalo Telimaa
sekä Jari, Vesa ja Juha Salo, 6) Hilkka Vainio, 7) 1969
kultaa, 1971 pronssia, 1973 hopeaa, 1975 pronssia,
8) Niko pelasi 200. sarjaottelun edustusjoukkueessa,
9) Unto Jutila, 10) Erkki Telimaa 7 maalia 1946 KPVKePS ottelussa.

Tämä Pallo-Veikon 83:s
numero on tehty julkaisun
aikaisempia periaatteita noudattaen
ja arvostaen. Lehdestä on otettu
Botnia Printin painotalossa 17.000
kappaleen painos, joka on jaettu
ilmaisjakeluna kokkolalaisiin
talouksiin Kokkola Jakelun toimesta.
Lehden toteutuksesta on
vastannut seuran pr-jaosto. Journalistisesta puolesta ovat pääosin
vastanneet Jouko Vierimaa, Jukka
Lehojärvi (kuva) ja Voitto Kentala. Lisäksi on joukko avustajia
osallistunut talkoisiin. Lehden
taloudellinen vastuu on ollut Rolf
Mannströmin ja Jari Kovalaisen
harteilla. Taittotyö on jälleen kerran
Pentti Heikkilän käsialaa.
Pallo-Veikon tekemiseen osallistuneet esittävät parhaat kiitokset
kaikille yhteistyöhön osallistuneille
kirjoittajille ja erityisesti ilmoittajille, joiden panos jälleen kerran on
ollut ratkaisevassa osassa lehden
ilmestymistä varmistamassa.
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Kunnon lahjat Intersportista!
Firefly Splash/
Jollifly lumilaudat
junioreille

Adidas
Absolado
TF turt-nohjalla

129,- 59,- -50%
(149,-)

Head Pearl/
Rush lumilaudat

Pituudet:
115, 125, 135 cm

Firefly
Sling kypärä

Erä
jalkapallokenkiä

(ovh:sta)

(90,-)

McKinley
Adrian fleecet

89
29
49
219,90
90
90
29 9 19
(329,-)

90

Tecno Pro
jr. laskettelulasit

Etirel
urheilukerrastoja

mikä on paitsio, mikä vapaa- tai rangaistuspotku.
Ja ennen kuin hän itse
huomaakaan, hän on jo
täysi asiantuntija siihen
nähden, mitä kentällä tapahtuu. – Tuohan oli selvä
paitsio – tuomari on varmasti ostettu – tuosta olisi
ehdottomasti seurannut
rangaistuspotku – ei, ei,
nyt sivurajaheitto meni
aivan väärälle miehelle…
Siinä, kun itse pelaajat tyynesti alistuvat erotuomarin tulkintoihin ja
määräyksiin, siinä kotikatsomon mies tai nainen
tuntee kärsineensä veristä
vääryyttä, mikä sanoinkuvaannollisesti saa hänen
sappensa kiehumaan ja tekohampaansa loksumaan.
Katsojan tunteet ovat
paljon ailahtelevampia
kuin itse pelaajien.
Kun saavutaan katsomaan omien koitosta vieraita vastaan, katsojan
ryhdissä on määrättyä
kyllä-tästä-helposti-selvitään tietoisuutta. Vieraitten esiharjoittelua katsotaan määrätietoisella
ylemmyydentunteella,
mutta kun omat saapuvat kentälle, aukaistaan
suosionosoitusten hanat
korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Kun peli vihelletään alkaneeksi, katsomosta oitis etsitään
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vää katselijan äänessä,
kun hän arvostelee kuulua tähtielaajaa.
–  Hei Kaitsu, jäivätkö banaanit kotiin?
Tai
–  Tolsa, älä nyt ole aivan
tylsä, yritä edes!
Noissa katselijain huudoissa kuvastelee kotikatsomon
määrätietoinen ylemmyydentunne
tähtipelaajaa
kohtaan.
Jotenkin siihen tyyliin,
että vaikka muilla kentillä juhlitkin, niin täällä
pannaan sinulle kyllä luu
kurkkuun.
Luotetaan omiin. Halutaan valaa heihin uskoa
pelin tuoksinnassa.
Voidaankin
täydellä
syyllä sanoa, että jalkapallo on katselijain peliä.
Vähintäin yhtä suuressa
määrässä kuin pelaajienkin.
Sillä on äärettömän
suuri kasvattava vaikutus
katselijan luonteeseen.
Ensikertalainen saattaa
ihmetellä ja kummastella,
mikä pelissä saa katselijan
niin tunteittensa valtaan,
että hän unohtaa jopa vaimonsa, lapsensa ja kaiken
tavanomaisen elämänmenonsa antautuessaan pelin lumoihin. Mutta ennen kuin peli on lopussa,
ensikertalaiskatselijankin osalta, hän jo tietää,
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Jalkapallo on peleistä jaloin.
Kai siksi, että sitä pelataan jaloin.
Teoriassa sitä voidaan
tietenkin pelata muillakin elimillä. Esimerkiksi päällä, vatsalla, rinnalla vieläpä takapuolella,
mutta ennen kaikkea sitä
voidaan pelata myöskin
suulla.
Mutta silloin, kun sitä
pelataan suulla pelaajina
eivät enää olekaan kentällä keskenään taistelevat
joukkueet, vaan kentän
reunustaa
kansoittavat
katselijat.
Kummat ovat sitten parempia, jaloilla jalkapalloa
kentällä pelaavat jalkapalloilijat, vaiko katsomossa
suulla pelaavat katselijat?
Monivuotisen
analysoinnin tuloksena olen
tullut käsitykseen sellaiseen, että parhaat pelaajat löytyvät katsomoista.
Nimenomaan kotikatsomoista.
Vai oletteko koskaan
kuulleet, että joku katsojista pelkäisi nimikuulua
vierailevan
joukkueen
tähtipelaajaa? Vaikka tällä
olisi kuinka korea meriittilista joko maaottelupelaajana tai sitten mestaruussarjan maalinlaukojana?
Minä en ole havainnut
pienintäkään pelonhäi-

Adidas
Copa Mundial

Lasten ja
aikuisten
mallit

Tarjoukset voimassa 16.12. saakka

Puukatsomosta jäivät pyromaanin kesällisen 1974 vierailun jäljiltä vain hiiltyneet runkorakenteet.
heikkouksia
vastustajasta, eikä noita heikkouksia suinkaan jätetä piiloon
omilta suosikeilta. Tilanteiden arviointi tapahtuu
salamavauhtia katsojan aivoissa. – Kippari anna joutuin Hamille vasemmalle
– voi raato, eikö se näe
tuon vertaa – Hami olisi
ollut laidalla aivan vapaa…
Katsoja lyö epätoivossaan nyrkkejään yhteen,
kun peli ei luistakaan hänen mieleensä. – Vaan annas olla, kun syöttö onnistuu: Juuri noin sitä pitää
– aivan kuin minun lapikkaastani. Riemu, huutojen
myrsky kajahtaa yli kaupungin niin, että kotona
käsitöiden parissa askaroiva Maija tai Liisa ko-

hauttaa kulmakarvojaan
ja tuumaa:
–  
Kyllä siellä meidän
Kalle on taas elementissään.
Entä minkälainen on
mies, joka saapuu jalkapallo-ottelusta kotiinsa?
Vaimon ei tarvitse edes
katsoa armasta aviosiippaansa päästäkseen selville pelin tuloksesta. Jos
se on päättynyt kotijoukkueelle voitollisesti, kajahtaa ensimmäiseksi oven
avauduttua riemukas tervehdys:
–  Sanoinhan minä, että
me pärjäämme. Se oli sellainen peli, että…
Ja vähintään tunnin
ajan vaimo saa kuulla, miten hyvin me pelasimme.
Mutta jos koitos päät-

tyykin syystä tai toisesta
vieraitten voitoksi, vallitsee aviomiehen kotiintulon jälkeen pitkä, painostava hiljaisuus, joka
päätyy vasta aviomiehen
istuutuessa
kahvipöytään. Tuo hiljaisuus päättyy huokaukseen:
–  Mikä ihme niitä nyt oikein vaivasi. Niin monta
hyvää tilannetta ja kuitenkin…
Huh, kun tulis kevät äkkiä…
Välipala
Tämä pakina on julkaistu
Pallo-Veikossa 1970. Silloin, kun Kokkolassa jalkapalloa pelattiin toisella tasolla kuin nyt. Nimimerkin
takana oli kirjaltaja/konelatoja Yrjö Aunola.

