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Tervetuloa!
Pelaamisen iloa on Leena-Kaisa Petäjän ja Emmi Lehojärven otteissa.

Kotikausi alkaa – Jatketaan siitä tunnelmasta,
johon viime syksynä päädyttiin!

KPV-KooTeePee
Ensi lauantaina

(Kotka)

8.5. klo 16.00 Kirkonmäen kentällä
Huom. paikka!
Vanhat tutut seurat vuosikymmenten takaa pistejahdissa. Kipparihalli pelin varapaikkana.
Liput: 10 euroa, 6 euroa eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat. Veteraanit ilmaiseksi!
”Kalahallin hiekasta noussut...” Syksyllä takana jo 80 vuotta Kokkolan ja jalkapalloilun hyväksi!
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Juhlavuodelle tavoitteita:

Osallistu, liity jäseneksi ja vaikuta
Pelikausi 2010 on pyörähtänyt jo hyvään käyntiin ja samalla tämä vuosi on
seuran 80-juhlavuosi. Naiset ovat avanneet toisen kautensa Liigassa ja miehet
Ykkösessä. Taakse jäi menestyksellinen
ja Kokkolan jalkapalloinnostuksen orastavasta kasvusta kertova kausi 2009.
Uuteen kauteen on Pallo-Veikoissa valmistauduttu tosi mielellä niin naisissa,
miehissä kuin junioreissakin. Uusiin tavoitteisiin tähtäävää työtä on määrätietoisesti tehty kentillä, halleissa ja kokouksissa. Miesten osalta on päävalmentaja
Jarmo Korhonen saanut ”kasvatettavakseen” joukon lahjakkaita Kokkolan omia
poikia kokeneiden pelimiesten rinnalle.
Velvollisuutemme kasvattajaseurana
on antaa omille tulevaisuuden pelaajille
mahdollisuudet näyttää taitonsa ja asenteensa niin yksilö- kuin joukkuepelaajina
edustusjoukkueessa. Näin toimimalla
voimme avata heille väylää vaativammille peliareenoille, kehittää toimintaamme pitemmällä tähtäimellä ja saada
myös seurana lisää tunnettavuutta ja ehkäpä taloudellista menestystäkin. Uskon
vahvasti siihen, että edellä mainittu toimintatapa innostaa myös mahdollisia
paluumuuttajapelaajia antamaan osaamistaan kasvattajaseuralleen eri muodoissa.
Jalkapalloilussa on jälleen kerran

pantu sarjajärjestelmä uuteen uskoon.
Se luo kiristyvää kilpailua ja antaa kovia haasteita seuroille, joista kaikki eivät ole suinkaan taputtaneet käsiä päätökselle. Sen kanssa nyt on vain tultava
toimeen. Tähän liittyy myös vaatimus
pelikentän olosuhteista, mikäli paikkakunnilla aiotaan jatkossa pelata ylemmillä sarjatasoilla. Siinä riittää haastetta
yhteisymmärrykseen niin seuroilla kuin
paikkakuntien päättäjillä, myös meillä
Kokkolassa.
Tänä juhlavuotena 2010, on meillä
kaikilla KPV:n ystävillä näytön paikka
kohottaa todellista palloveikko-henkeä
osallistumalla seuran juhlavuoden tapahtumiin, ja ennen kaikkea liittymällä
seuran jäseniksi. Liittyminen seuraan on
jäsenelle jopa taloudellisesti kannattavaa. Ennen kaikkea se on osoitus rakkaudesta seuraa kohtaan ja ilmentää
maksajan käsitystä todellisesta jalkapallokulttuurista.
Pelikauden aikana järjestämistä tilaisuuksista voidaan mainita pari esimerkkiä. Kokkolan kaupungin 390. juhlavuoden tapahtumien ketjuun liittyy yhdessä
järjestettävä ja koko päivän kestävä Perhepäivä-tapahtuman sunnuntaina 18.7.
Tuolloin pelataan myös miesten Ykkösen ottelu KPV – PoPa (Pori). Lauantaina
31.7. on vuorossa yhdessä Keskipohjanmaa-lehden kanssa järjestettävä Maa-

kunnan Päivä, jolloin pelataan miesten
Ykkösen ottelu KPV – FC Hämeenlinna.
Toivottavasti sääolosuhteet ovat suosiolliset ja Te kaikki tulette runsain joukoin
mukaan niin otteluja seuraamaan kuin
muihin päivien oheistapahtumiin. Yksityiskohtaisesti päivien ohjelmasta kerrotaan päivälehdissä tapahtumien alla.
Tämä vuosi ei ole juhlavuosi vain
KPV:lle. Pelikautta vauhdittavat jalkapalloilun MM-kisat kesä- heinäkuussa
Etelä-Afrikassa, missä maailman huippumaat pelaajineen ottavat mittaa toisistaan. On mielenkiintoista nähdä keitä
uusia ”megatähtiä” tämä kisa tuo jalkapallokentille. Koko kuukauden kestävää
lopputurnausta on edeltänyt 32 ”jyvän”
poiminta 206:sta jalkapalloa harrastavan
kansakunnan joukosta. Edessä on kiehtova, urheilevan maailman seuratuimman tapahtuman loppuhuipennus.
Näin on pallo pantu pyörimään kohti
KPV:n kauden huipentumana olevaa 80vuotisjuhlaa 13. marraskuuta. Olli Peltoniemen luotsaama juhlatoimikunta on
suunnitellut useita seuraan liittyviä tilaisuuksia, joista jotakin on jo ehditty kokea. Samoin yhtenä lenkkinä ketjuun
liittyvä, seuran historiikin jatko-osan
työstäminen ollut työn alla jo hyvän tovin Voitto Kentalan johdolla ja sen julkistaminen on suunnitellut syksyn juhlapäivän yhteyteen.

Tässä vaiheessa on jo hyvä kiittää pitkäaikaisia ja uusia mukaan tulleita yhteistyökumppaneita. Olette merkittävällä
panoksellanne mahdollistaneet KPV:n
jalkapallotoiminnan jatkumisen osana
Kokkolan ja lähialueen nuorison kasvatuksessa. Lainaan tässä yhteydessä erään
ystäväni sanontaa ”Yhdessä olemme parempia”. Toivottavasti talouden tuulet
puhaltavat myönteisesti purjeisiinne.
Risto Pouttu
Puheenjohtaja
KPV:n Juniorit ry

Kokkolan kaupungin tervehdys
Kokkolan Palloveikoille
Vuosi 2010 on merkkivuosi sekä Kokkolan Palloveikoille että Kokkolan kaupungille. KPV:lle tulee täyteen 80 vuotta
ja kaupungille 390 vuotta, molemmat
kunnioitettavia virstanpylväitä.

nut näiden edellytysten luomisessa hyvin. Siitä on osoituksena viime vuosien
hyvä väestö- ja työllisyyskehitys. Koulutusmahdollisuudet ovat hyvät aina korkeakoulutason opiskeluun saakka.

verran vierähtänyt aikaa, joten tulevaisuudenkin haasteita riittää.

FUTISGOLF 2010
Kokkolan kaupungin ja Kokkolan PalKOKKOLAN GOLFKENT€LL€
loveikkojen juhlatilaisuudet jakaantu-

vat varmastikin koko vuodelle, mutta
Vetovoimaisuus on yksi menestyvän ja Kaupungin tehtävä on hyvien edelly- pääjuhla molemmilla on syksyllä. KokKPV ontysten
perinteikŠs
jalkapalloseura,
jonkakuuluu
juuret ulottuvat
kehittyvän kaupunkiseudun perusedelluominen.
Seuroille
varsi- kolan Paloveikkojen juhlavuoden kruulytyksiä. Kokkolan kaupungin uudessa
naisen
toiminnan
KPV naisi syksyllä nousu jalkapallon ylim30-luvulle
saakka.
TŠnŠ vuonnapyörittäminen.
KPV tŠyttŠŠ 80 vuotta
strategiassa on yhtenä kriittisenä meon on
omalta
osaltaanjuhlatapahtumista.
onnistunut siinä mälle sarjatasolle, minkä puolesta
ja FutisGolf
yksi juhlavuoden
nestystekijänä tuotu esiin kulttuurin ja hyvin. Kaupunki on ollut vuosikym- jännitämme ja kannustamme.
liikunnan edelläkävijyys. Vetovoimaitunnettu
jalkapallokaupunki
Seuranmeniä
toiminnassa
on mukana
lŠhes 400 nuorta ja ja
suuteen vaikuttaa toki moni muukin suuri
te- joukko
siinävapaaehtoistyštŠ
lippulaivanatekeviŠ.
on ollut
KPV.
Seu- Onnea ja menestystä 80-vuotiaan
Miesten
ja naisten
kijä, mutta harrastusmahdollisuuksilla
ran menestys
kotikaupunKPV:n tulevienkin vuosikymmenten
edustusjoukkueet
toimivatyhdistetään
esikuvina nuorille
ja
on huomattava merkitys niin urheilun
kiin,
sama pätee
myös
toisin päin.
taistelevat
menestyksestŠ
omissa
sarjoissaan.
NaisetMe- sarjakausille.
aktiivisen harrastajan kuin penkkiurheiedustaa kaupunkia ja on
liigassanestyvä
ja miehet seura
ykkšsessŠ.
lijan näkökulmasta katsottuna. Luon- sen mannekiini maailmalla. KPV:n tenollisesti koulutusmahdollisuuksilla,
kemä
nuorisotyö kamppailevat
ja kasvatus on ollut
SiinŠ missŠ
edustusjoukkueet
työpaikan löytymisellä ja viihtyisällä
hyvällä
tasolla,
tästä
osoituksena
menestyksestŠ on nyt myšs KPV:n ovat
tukijoilla
asuinympäristöllä on ratkaiseva merkimonet
mestaruudet
Antti Isotalus
mahdollisuus
omaan
kisaansa. ja mitalisijat niin
tys asuinpaikan valinnassa. Kokkolan nuorten ikäluokissa kuin edustustasolla.
kaupunginjohtaja
kaupunki sidosryhmineen on onnistu- Tosin näistä huippuajoista on jo jonkin
kaupunkineuvos
Futisgolf- kutsuvieraskilpailu on loistava tapa tukea perinteistŠ seuraa ja sen tekemŠŠ arvokasta
kasvatustyštŠ mukavan pelin merkeissŠ! Kilpailu jŠrjestetŠŠn Kokkolassa keskiviikkona 27.5 klo.11:00
alkaen ja kilpailumuotona on luonnollisesti joukkuekisa ÓscrambleÓ.

Futis-Golf lenkkinä KPV:n juhlavuodessa
Seuran juhlavuoden tapahtumiin liittyy myös kolmannen kerran Isojärven viheriöillä 27.5. pelattava Futis-Golf.
Hyvässä kasvuvauhdissa olevan
tapahtuman kilpailumuoto on
nelimiehisillä joukkueilla käytävä kisa, ”scramble”. Toisessa
Futis-Golfissa oli osanottajia
viitisenkymmentä ja nyt on
lupa odottaa vielä suurempaa
kiinnostusta, kun pitkän tal-

ven jälkeen kaipuu viheriöille
on kova.
Vuosi sitten voittajajoukkueen muodostivat Kari Tornikoski, Antti ja Ari Seppälä sekä
Jarmo Passoja.
Osallistumisesta kiinnostuneille voidaan kertoa, että mikäli täyttä neljän hengen porukkaa ei tunnu omasta takaa
saatavan kisaan, niin järjestä-

PŠivŠ aloitetaan klo 11:00 kevyellŠ lounaalla golfravintolassa, ruokailun jŠlkeen startataan kilpailuun
yhteislŠhdšllŠ klo 12:00. Kun mittelšt viherišillŠ on saatu pŠŠtškseen rentoudutaan hetki saunan lšylyissŠ
ennen herkullisen buffetruokailun aloittamista. Ruokailun yhteydessŠ suoritetaan myšs palkintojen jako, jossa
parhaiten menestyneet joukkueet pokkaavat loistopalkinnot.
jiltä löytyy lisävoimia joukku- sulla, 250 euroa/henkilö, kateOsallistumismaksu on 250 €/hlš,
sisŠltŠŠ:
een täydentämiseksi.
taansekustannukset
ja mahdollisella ylijäämällä tuetaan seuran
¥ lounaan
ja illalisbuffeen
Kisasta on
tälläkin
kertaa juhlavuoden toimintaa. Osallislaadukaan
starttipaketin tumismaksu kattaa ruokailujen
tehty koko ¥päivän
tapahtuma,
kisa- / ja tai greenfeekemaksut
kun klo 11 ¥ kokoonnutaan
ohella laadukkaan starttipake¥ palkinnot
vyelle lounaalle.
Kisaan lähde- tin, kisa- / ja tai greenfeemaktään tuntia myöhemmin yh- sut sekä palkinnot.
teislähdölläTervetuloa
ja päivä
jatkuu urheilullista pŠivŠŠ kanssamme!
viettŠmŠŠn
saunomisella, klo 17 alkavalla Kisaan odotetaan ilmoittau- puh. 050 593 4370 tai sähköpalkintojenjaolla
maittavalla tumisia 21.5.
saakka ja ne voi postiin:
P€IV€NjaOHJELMA
Joukkueet
puffetillallisella. Osanottomak- kohdistaa Vesa Pihlajamaalle, vesa.pihlajamaa@kpv.fi
¥ 11:00 Lounas golfravintolassa

Toivomme mahdollisimman monen ilmoittavan kisaan mukaan koko
neljŠn hengen joukkueen. Vajaita joukkueita tŠydenŠmme muiden
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Hondamies näyttää suunnan
KPV:n hondamies Jarmo Korhonen on tehnyt hyvää työtä
KPV:n ratissa. 80-vuotisjuhlavuosi on Nilsiän Pallo-Haukkojen kasvatin kolmas Kokkolassa.
Korhosen johdolla KPV:n eteneminen on ollut nousujohteista. Ensimmäisellä kaudella
KPV sijoittui ykkösessä kuudenneksi. Viime kesänä kolkuteltiin jo liigaportteja, mutta JJK
oli liigakarsinnassa parempi yhteismaalein 5-3.
Jatkuuko trendi nousujohteisena myös juhlavuonna?
– Jos nyt mentäisiin tammikuulla, olisin tyytyväinen.
Mutta nyt ollaan huhtikuun
puolivälissä ja joukkue alkaa
olla vasta nyt kasassa. Emme
ole vielä ehtineet kunnolla hitsautua joukkueeksi, koska yhteisiä kokemuksia on vasta vähän, muistuttaa Korhonen, kun
haastattelua tehtiin viikkoa ennen sarja-avausta.

Olli-Pekka Itälä osallistuu pelaamisen ohella valmennukseen.

- Meillä on hyviä palasia laatikossa ja nyt ne on saatava oikeille paikoilleen ja toimimaan
hyvin yhteen.
Valmennus, johon kuuluu
Korhosen lisäksi myös pelikentän puolella operoiva OlliPekka Itälä, on muokannut
KPV:n ryhmitystä peruslähtökohdaltaan uusiin kuosiin.
Kun viime kaudella mentiin
lähinnä ryhmityksellä 4-2-3-1,
on talven harjoituskausi menty
ryhmityksellä 4-4-2. Näin viime
vuonna ollut ongelma yksinäiseksi jääneestä kärkimiestä tulee korjattua.
– Nyt meillä on hyökkäyspäähän aivan eri lailla vaihtoehtoja, muistuttaa Korhonen
muutosta.
– Meillä on kolme hyvää
hyökkääjää, joista voi rakentaa
erilaisia kombinaatioita.
Vaikka Lasse Linjala lähti pelaamaan liigaa Jyväskylän riveissä, on ilmassa odotukset
KPV:n viimevuotista kovemmasta hyökkäysarsenaalista.
Georgian Irakli Sirbiladzesta
odotetaan sarjan parasta hyökkääjää. Porista tullut 23-vuotias jarokasvatti Tom Melarti
on kokenut maalipyssy. Toissa
kaudella mies laukoi kakkosessa 17 osumaa ja viime kaudella Ykkösessä kymmenen, joten näyttöjä on. Myös kolmas
kärkimies on mielenkiintoinen. 17-vuotias oma kasvatti
Kim Palosaari oli harjoituskauden paras maalitykki tekemällä
viisi osumaa. Melartin saalis oli
kolme maalia.
– Numerosarja on vain numerosarja. Jos saadaan pakit ylös
voidaan hyökätä 3-3-4 ryhmitykselläkin, muistuttaa Korhonen.
Paitsi ryhmitystä näyttää
Korhonen rukanneen hieman
myös harjoittelua. KPV tuntuu
talvikauden perusteella entistä

Valmentaja Jarmo Korhonen toivoo yleisöltä nyt malttia tuloksen odotuksessa, koska eri syyt rajoittivat täyteen vauhtiin pääsemisessä.
liukkaammin liikkuvalta ryhmältä. Voitto cupin ottelussa
RoPS:a vastaan näytti tulevaa.
Avausjakson osalta peli oli parasta palloveikkopeliä vuosikymmeneen.
– Meille on tärkeää liikkuvuus
ja helpot syötöt ja syöttösuunnat. Pelissä pitää olla paljon liikettä.
KPV:n edustuksessa on peräti kuusi juniori-ikäistä pelaajaa, joista Harri Hujanen jopa
B-ikäinen. Junioreista Kim Palosaari ja Konsta Tastula tulivat jo viime kaudella mukaan
edustuksen rinkiin ja ovat kasvaneet kovassa seurassa käyttökelpoisiksi pelaajiksi ykkösen tasolle.
– Ensin pitää päästä edustuksen harjoituksiin, sitten pärjätä

edustuksen harjoituksissa, seuraavaksi tulevat harjoituspelit ja niissä pärjääminen. Koko
ajan pitää olla kärsivällinen ja
iskeä heti kun tilaisuus tulee.
Ja jos ei onnistu ensimmäisellä
kerralla, niin pitää olla sitkeyttä
jatkaa työntekoa, viitoittaa Korhonen juniorilupausten tietä.
Korhosen pikainen arvio vastustajista ei paljon poikkea yleisestä arviosta ykkösen parhaista
joukkueista. Viikingit, Kotka ja
Pori ovat Korhosen arvioissa
korkealla.
Lopuksi jalkapallomaailman
kartalta viisi nopeaa, jotka kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.
ManU vai Arsenal ? (Liverpool jätettiin suosikkiseurana
sivuun)

– ManU. Siellä on se voittamisen kulttuuri.
Barca vai Real Madrid ?
– Barcelona. Joukkue vastaan
yksilöt. Tukkageeli ja violetit
kengät ei pitäisi olla se, jolla
erotutaan.
Inter vai Roma ?
– Vaikea kysymys. Jalkapalloilullisen intohimon vuoksi
Roma.
Bayern Munchen vai Schalke?
– Munchen. Heidän eloonjäämistaistelunsa on upeaa.
Kuinka usein heidät onkaan
kirjoitettu ulos pokaalitaisteluista.
Brasilia vai Espanja?
– Tuohon ei voi vastata. Epäreilu kysymys.
Toro

Kim Palosaari matkalla tähtiin
On tietenkin väärin nostaa kesällä kahdeksantoista vuotta
täyttävä nuori oikein otsikon
voimalla tähtipelaajan odotuksiin. Uskon kuitenkin fiksun nuoren miehen osaavan
käsitellä tämänkin asian. Jos kehityskäyrä jatkaa yhtä nopeaa
nousua, otsikot tulevat joka tapauksessa äkkiä vastaan.
KPV:n miesten edustusjoukkueessa on kaksi 18-vuotiasta
ikänsä KPV:ssa pelannutta pelaajaa, jotka taistelevat ykkösdivisioonan peliajasta tasapäisesti kokeneempien pelaajien
kanssa. Konsta Tastulasta ja
Kim Palosaaresta on vielä paljon iloa seuralle jo tällä kaudella – ja luotan siihen, että
myös seura pystyy antamaan
nuorille hyvän kasvualustan
isompiin tehtäviin.
Hyökkäyspään pelaajana viihtyvä Palosaari on isokokoinen
ja kovalaukauksinen pelaaja,
joka osaa pistää pallot maaliin
myös päällään. Siitä osoituksena on kuluvan kauden tilastot niin akatemiapeleissä kuin
edustusjoukkueen harjoituspeleissä.
Akatemiapeleissä Palosaari
iski seitsemän maalia joukku-

Edustusjoukkueen
pelit ennen
sarja-avausta
Edustusjoukkue on pelannut 12 ottelua valmistautuessaan kauden sarjaan.
Nämä ottelut ovat päättyneet:

Kim Palosaari kunnostautui talven aikana sekä akatemiapelien että edustusjoukkueen harjoitusotteluiden
maalipyssynä.
een seitsemästätoista osumasta.
Se on kohtuullisen kova määrä,
sillä pitää muistaa, että vastassa
oli niin Oulunseudun, Rovaniemen, Vaasan rannikon, Jyväskylän kuin satakunnankin
parhaat nuoret pelaajat. Edustusjoukkueen harjoituspeleissä

Palosaari oli harjoituskauden
paras maalintekijä viidellä osumallaan. Pallo upposi niin liigajoukkueiden Jaron (2), VPS:n
(1) kuin kakkosen GBK:nkin (2)
verkkoon.
KPV:n
edustusjoukkueessa
Palosaari debytoi jo viime kau-

della 16 vuoden ja 305 päivän vanhana. Viime kaudella
peliminuutteja tuli kuudessa
pelissä muutaman minuutin
jaksoissa. Kaudella 2010 sarjaavaus Joensuussa toi yhden sarjapelin lisää.
toro

KPV – JJK................... 0-0
Jaro – KPV................. 1-3
VIFK – KPV................. 2-0
VPS – KPV................. 4-1
KPV – OPS................ 1-1
OPS – KPV................. 0-1
KPV – RoPS............... 0-2
GBK – KPV................. 1-4
KPV – GBK................ 3-0
NuPa – KPV................. 0-6
VPS – KPV................. 0-0
KPV – RoPS............... 2-1
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Historiikin sisältöön
voi vielä vaikuttaa
Seuran juhlavuoden tapahtuminen ketjussa yhdeksi lenkiksi suunnitellun KPV-historiikin kokoaminen etenee hyvää
vauhtia. Tavoitteena on, että
tuote voitaisiin tarjota arvioitavaksi 80-vuotisjuhlan yhteydessä 13.11.
Kuten Pallo-Veikon syysnumerossa kerrottiin, on seuran
hallitus asettanut juhlatoimikunnan suunnittelemaan vuoden tapahtumia. Tämän lehden
valmistumisen aikoihin ensimmäiset niistä ovat jo takanapäin. Olli Peltoniemen johdolla
porukka on pitänyt useita kokouksia ja niissä keskustelu on
ollut varsin mielenkiintoista ja
uusia ideoita poikinutta.
Historiikki tulee sisällöltään
olemaan ehkä normaalista historiikkikäsityksestä
hieman
poikkeava, koska se kattaa varsinaisen tapahtumakerronnan lisäksi useita artikkeleita KPV:hen
ja täkäläiseen, sisältörikkaaseen
jalkapallotoimintaan liittyen.
Alun perin ajatuksena oli pitäytyä vuosiin 1980-2010, koska
seura julkaisi 50-vuotishistoriikin 1980. Sittemmin päädyttiin
kuitenkin lisäämään tiivistelmä
aikaisemmista vuosikymmenistä ja eräissä kirjan artikkeleissa tullaan sivuamaan myös
näitä varhaisempia tapahtumia
kuvilla täydentäen.
Aineiston ”sensurointiryhmän” ovat muodostaneet Jukka

Juhlatoimikunnan historiikkiryhmä yhdessä palavereistaan eli Jukka
Peltoniemi vas. ”tarkastuskäynnillä” piipahtanut Reijo Jalava, Voitto
Kentala ja Olli Peltoniemi.
ja Olli Peltoniemi, Pekka Kuusela sekä Voitto Kentala – tavallaan seuran eri ikäpolvia edustaen. Materiaalin langat ovat
olleet keskitetysti Voitto Kentalalla. On todella paikallaan puhua sensurointiryhmästä, koska
yllättäen aineistoa on matkan
varrella ilmaantunut alkuarviointia paljon runsaammin.
Talkootyönä tehtävän teoksen
ainoat kustannukset koituvat
painamisesta, mutta silti taloudelliset tekijät sanelevat rajat
sivumäärän
paisuttamiselle.
Seuran hallitukselta on sivumäärän kasvattamiseen jo kahdesti anottu ja saatu lupa.
Teos, joka todella on paisumassa alun vihkoseksi suunnitellusta – ainakin sivumäärältään kunnon kirjaksi – sisältää

lukuja kolmisenkymmentä, kun
lasketaan mukaan kattava tilasto-osuus. Monet sadat kokkolalaiset, jotka tavalla tai toisella
ovat liittyneet seuran toimintaan, löytävät nimensä – ehkä
kuvansakin - kirjan lehdiltä.
Luonnollista on, että myös kuvatarjonta on runsasta ja taitaa
lopulta lähennellä paria sataa
kappaletta. Tarjontaa on siltäkin suunnalta monin verroin yli
käyttömahdollisuuksien. Kiitos
hyvien ystävien, jotka ovat luovuttaneet kameroittensa tuoton
vapaasti seuran käyttöön.
Silti mainittu tarkoittaa sitä,
että aiheesta kiinnostuneet voivat vielä vaikuttaa ja rikastuttaa
kirjan sisältöä. Yhteydenotto johonkin mainitun ryhmän jäsenistä ja niin asia etenee.

Juhlavuosi-80 näkyy
monissa yhteyksissä
Kahvila ”Maximinin” huoneustoon kokoontui lokakuun 12. v.
1930 kolmetoista herraa Kokkolan kaupungista tarkoituksenaan perustaa vapaamielinen,
puolueista ja kielisuhteista (!)
riippumaton jalkapalloseura.
Kokouksen osanottajat olivat
yksimielisiä ja täynnä palavaa
halua. Seura perustettiin. Ensin
nimellä Kokkolan Pallo-Toverit,
mikä kuitenkin jo ennen virallistamista muutettiin nimeksi
Kokkolan Pallo-Veikot.
Tuskinpa arvasivat kultaseppä
Oskari Niemen johdolla toimineet ”asianharrastajat” kuinka
kauaskantoinen ja merkityksellinen tuo perustamispäätös
oli.
Viime syksynä teki KPV:n johtokunta päätöksen, että tasakymmenvuotta on syytä juhlia
ja asiaa hoitamaan perustettiin
toimikunta, jossa edustettuna
ovat tasapuolisesti vanhat ja
nuoret, naiset ja miehet, entiset ja nykyiset sekä vielä sisä- ja
ulkopiiriläiset. Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin Olli Peltoniemi sekä jäseniksi Laila Myntti, Kaija Jestoi,

Elina Räisälä, Jukka Peltoniemi,
Jouko Vierimaa, Tapio Hakala,
Voitto Kentala ja puheenjohtaja Risto Pouttu itseoikeutettuna. Kokouksia on pidetty
useita. On tehty päätöksiäkin ja
osa niistä jopa toteutettu, eli:
– juhlavuoden logo on jo
esillä,
– juhlavuoden kalenteri on
tehty ja myyty
– juhlavuoden KP-turnaus on
järjestetty
– seuran historiikki on hyvää
vauhtia tekeillä ja julkistuu
syksyllä,
– juhlavuosi tulee näkymään
myös naisten ja miesten peleissä,
– juhlaottelu lauantaina 04.09.
KPV – Viikingit,
– ansiomerkit,
– juniorien juhla 6.11.
– pääjuhla lauantaina 13.11.
– juhlakirkko sunnuntaina
14.11.
Tapahtumien ketjuun voi lisätä vielä Maakunnan päivän
lauantaina 31.7., jossa ovat yhteistyökumppaneina City Kokkola, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ja Halpa-Halli.

Urheilua joka päivä!

Keskitä asiointisi Nordeaan jo
tänään. Avainasiakkaanamme
saat henkilökohtaisen pankkineuvojan.

Tutustumistarjous!
Keskipohjanmaa kuukaudeksi!
Maksat vain 20E!(Norm. 26,50e)
Lähetä tekstiviesti: 20e kp (välilyönti) kpv
nimesi (välilyönti) osoitteesi numeroon
16323. (esim. 20e kp kpv Tiina tilaaja Kotikatu 2, 67100

5O]US^^sO]]s]SK]SYSX^S]SWOSVVOROXUSVUYR^KS]OXZKXU
USXO_`YTKXKWWK^^S^KS^YYXUsc^]]s]S2sX^_X^OO
]SX_^TKYXZO\SVVs^K`YS^^OS]^K]S+`KSXK]SKUUKKXKXK_^S^
Wc]/^_YRTOVWKXZK\RKS]^KON_S]^K
Eb[jbcf_cij_j[hl[jkbbkjWi_WaaWWai[cc[$
Ie_jW&(&&)&&&flc%cfccW¸f[.¸(&
'$,$¸(.$.$cW¸f[.¸'.jW_aoeie_jj[[iiW
dehZ[W$\_%j[hl[jkbeW$

(välilyönti)

Kokkola). 20 euron tekstiviestitilausmaksu laskutetaan
puhelinlaskun yhteydessä.
Tarjous on voimassa viikon ja koskee kotimaahan tehtäviä uusia tilauksia ja talouksia, joihin ei vielä tule
Keskipohjanmaata. Osoitteita voidaan käyttää Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n suoramarkkinointiin.

Teemme sen mahdolliseksi
Rantakatu 14 A
Kokkola
0200 3000
nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj
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Kapteeni-Niko ryhmästä:

Kapea mutta kilpailuhenkinen
Kapteeni-Nikon, Kalliokoski,
pelaajaura alkoi miesten edustusjoukkuetasolla vuonna 2000
A-juniori-ikäisenä niin kuin
yleensä käy. Takana olivat juniorivuodet ja ensimmäiseen otteluunsa miehissä hän tuli kentälle vaihdossa. Se oli Kakkosen
ottelu 5.9. FC Korsholmia vastaan vieraskentällä ja peli päättyi ennätyksellisiin tappiolukemiin 9-1. Siitä lähti kuitenkin
käyntiin jo nyt ansiokkaaksi
määriteltävä pelaajaura, yhdeksäs vuosi KPV:n edustusjoukkueessa ja kapteenina, jolle toukokuun lopulla tulee mittariin 28
ikävuotta.
Kun kysyn Nikolta, miksi kapteeniksi, niin hän naurahtaa ja
kertoo selityksen:
– Miksipä ei! Kun valmentaja-Jamo tuli kysymään tehtävän vastaanottamista, oli
valmis. Loukkaantumiset olivat jonkun verran kiusanneet,
mutta nyt tuntuu hyvältä. Tunnen joukkueen riittävän hyvin
ja kapteenin pystyn kokemuksen turvin kannustamaan kavereita, jakamaan viimeistään
pukukopissa omia näkemyksiä.
Kentällä ajatuksille on varmasti
enemmän painoarvoa, kun on
kapteenin nauha käsivarressa ja
voi paremmin vaihtaa ajatuksia ja mahdollisia näkemyseroja
myös erotuomarin kanssa.

Jalkapallo on ollut Nikon kuvioissa mukana lapsesta saakka
eikä ihme, kun tietää perhetaustan. Pekka-isä pelasi ja valmensi pitkään ja Gunilla-äiti
on ollut mukana Pallo-Siskojen rivistössä, mutta mikä motivoi Nikoa jatkamaan?
– Kyllähän tämä joskus väsyttää ja eiköhän sen Maaretvaimo ja kahdeksan kuukauden
ikäinen Mio- poikakin joudu
joskus harjoitusten jälkeen valitettavasti kokemaan.
– Onneksi harjoituksissa ja
myös pelireissuilla voi päästellä
turhat höyryt sisältään. Vuodet
joukkueissa ovat luoneet myös
monia hyviä kaverisuhteita.
Niko on vuosien varrella harrastanut muitakin urheilulajeja ja niistä eniten on vetänyt
puoleensa jalkapallon ”pikkuserkku” futsal.
– Kyllä nyt muut ovat jääneet taka-alalle. Futsal oli talvisin hyvä kunnon säilyttämisen
kannalta ja pääsinpä siinä kerran pukemaan maajoukkuepaidankin päälleni, Viro vastaan.
Koripallo ja jääkiekko olivat
muut lajit, joita harrastin aikoinaan enemmän.
Kapteenin roolissa joutuu
kantamaan valmennusjohdon
rinnalla huolta koko joukkueesta. Mitä mieltä olet ryhmästä?

Näin pelattiin 2009
YKKÖNEN
AC Oulu......................... 26
KPV................................ 26
Viikingit.......................... 26
FC PoPa.......................... 26
FC H-linna...................... 26
KooTeePee...................... 26
PS Kemi.......................... 26
Klubi-04......................... 26
PK-35............................. 26
JIPPO.............................. 26
TPV................................ 26
TP-47............................. 26
Kiisto.............................. 26
Atlantis.......................... 26
Kevätkierros
AC Oulu............... 13
Viikingit................ 13
PK-35................... 13
KPV...................... 13
FC PoPa................ 13
Klubi-04............... 13
FC H-linna............ 13
PS Kemi................ 13
KooTeePee............ 13
JIPPO.................... 13
Kiisto.................... 13
TPV...................... 13
Atlantis................ 13
TP-47................... 13
Syyskierros
KPV...................... 13
AC Oulu............... 13
Viikingit................ 13
FC PoPa................ 13
TP-47................... 13
KooTeePee............ 13
FC H-linna............ 13
PS Kemi................ 13
TPV...................... 13
Klubi-04............... 13
JIPPO.................... 13
Atlantis................ 13
PK-35................... 13
Kiisto.................... 13

8–3 – 2
7–4 – 2
7–2 – 4
6–5 – 2
5–6 – 2
5–6 – 2
5–5 – 3
6–1 – 6
4–5 – 4
4–4 – 5
2–5 – 6
2–4 – 7
2–2 – 9
1–2–10
9–1 – 3
8–2 – 3
8–1 – 4
7–2 – 4
6–4 – 3
7–1 – 5
6–3 – 4
6–1 – 6
5–3 – 5
5–1 – 7
4–1 – 8
3–1 – 9
2–3 – 8
3–0–10

25–12
21–11
17– 9
14–12
25–16
27–19
18–12
19–23
9– 8
10–14
10–17
9–18
6–21
9–27
18–13
32–12
27– 8
27–20
20–14
14–13
20–20
17–23
19–20
19–26
18–25
17–28
13–23
15–31

16–5– 5
15–6– 5
15–5– 6
12–8– 6
11–8– 7
11–6– 9
12–2–12
10–7– 9
9–5–12
8–5–13
7–7–12
7–6–13
5–5–16
5–3–18

57–24
32–25
48–19
52–36
38–32
23–21
36–46
46–45
30–32
28–39
28–38
29–41
25–48
23–49

53
51
50
44
41
39
38
37
32
29
28
27
20
18

27
25
23
23
21
21
20
19
17
16
11
10
8
5

Kotona
AC Oulu............... 13
Viikingit................ 13
KooTeePee............ 13
KPV...................... 13
TPV...................... 13
PK-35................... 13
PS Kemi................ 13
Klubi-04............... 13
FC PoPa................ 13
JIPPO.................... 13
FC H-linna............ 13
TP-47................... 13
Kiisto.................... 13
Atlantis................ 13

10–2 – 1
10–2 – 1
8–1 – 4
7–3 – 3
7–2 – 4
6–3 – 4
6–2 – 5
5–4 – 4
5–3 – 5
5–2 – 6
3–7 – 3
4–4 – 5
4–3 – 6
3–1 – 9

35– 6
27– 4
19– 9
17–14
20–14
19–17
20–20
23–17
29–24
19–20
18–16
16–16
15–16
10–24

32
32
25
24
23
21
20
19
18
17
16
16
15
10

28
26
25
23
22
22
21
19
18
16
13
10
9
9

Vieraissa
KPV...................... 13
FC PoPa................ 13
FC H-linna............ 13
AC Oulu............... 13
Viikingit................ 13
Klubi-04............... 13
PS Kemi................ 13
PK-35................... 13
KooTeePee............ 13
JIPPO.................... 13
Atlantis................ 13
TP-47................... 13
TPV...................... 13
Kiisto.................... 13

8–3– 2
6–5– 2
7–1– 5
6–3– 4
5–3– 5
5–3– 5
6–0– 7
4–2– 7
3–5– 5
3–3– 7
3–2– 8
3–2– 8
0–5– 8
1–2–10

15–11
24–15
18–17
22–18
21–15
2 –28
16–26
12–13
10–12
9–19
16–26
13–25
8–24
10–32

27
23
22
21
18
18
18
14
14
12
11
11
5
5

Niko Kalliokoski toivoo nuoremmilta sisua harjoitella, vaikka vastoinkäymisiäkin tulisi eteen ja ennen kaikkea toistoja toistojen perään.
– Hieman kapeahan se on
ja nuoret tuovat kilpailuhenkeä pelipaikoista. Onneksi on
sentään saatu viime aikoina lisää kokemusta eli hyvältä sekoitukselta ryhmä nyt vaikuttaa. Mennään viikko kerrallaan.
Toivotaan, että vältytään loukkaantumisilta ja varoitussumalta.
Sinulla on pelaamisessa pari
”lisälahjakkuutta”, mistä niihin
löytyy selitys?
– Pitkissä sivurajaheitoissa
voi olla osuutensa koripallolla
ja kovissa laukauksissa taasen
kotipihalla tehty työ. Harjoittelua ja toistojahan kaikki vaatii ja sitä on tullut harrastettua
pikkupojasta lähtien. Pitkiin
sivurajaheittoihin en enää ky-

kene olkapään vaurioittumisen
vuoksi. Luokkalan Ville saa jatkaa siinä roolissa.
Olet kuitenkin alakerran lukkona tehnyt poikkeuksellisen
paljon maalejakin. Tunnetko
olevasi oikealla pelipaikalla?
– Ehdottomasti, vastaa Niko
ykskantaan.
Kapteenia voi pitää määrätyllä tavalla kotikaupungin jalkapalloilun
lipunkantajana,
kun ykkösseura ollaan. Mitäs
sinulla on sanottava Kokkolasta, joka on myös syntymäkaupunkisi.
– Mukavanhan täällä on olla
ja asua. On kiva, kun asiastamme puhutaan kaduilla ja
toreilla ja erityisen tunnustuksen annan sille monikymmen-

päiselle ystäväjoukolle, joka illasta toiseen tulee istumaan
hallille ja seuraamaan harjoitteluamme. Se on mukava piristys pitkään talveen. Otteluiden
katsomoihin tietysti toivoisin
enemmän ihmisiä, Joensuun
avausottelussakin vain pari sataa.
Mitä muuta päivääsi sisältyy
kuin jalkapalloa?
– Eipä kotihommien lisäksi
kovin paljon. Tietysti ajan tasalla pyrin olemaan kaikissa
asioissa, mutta kovassa harrastuksessa tulee päällimmäisenä
mieleen terveyden säilyttäminen.
Siinäpä tuli tarjotuksi ensimmäisen sarjapelin jälkeen joitakin Nikon kommentteja.
Nikolla on näitä rivejä kirjoitettaessa takana 139 Palloliiton virallista sarjaottelua
KPV:n paidassa. Niissä hänen
tililleen on merkitty peräti 17
maalia, useimmat niitä armottomia kanuunapotkuja. Vuodet
2003–2004 menivät naapurikaupungissa Jarossa ja JBK:ssa
pelaten. Yleensä Nikon ottelumäärät ovat kausittain lähennelleet maksimia: 2000 -1, 2001
– 9+1 maali, 2002 – 22+6, Pietarsaaressa: 2003 – 15+7, 2004
– 13+5, sekä KPV:lle: 2005 – 24
+2, 2006 – 20 +1, 2007 – 21 +4,
2008 – 16, 2009 – 25+3. Siinäkin on kapteeni-valinnalle perustetta riittämiin.

Harjoituksissa liikkeiden ideoinnissa rajana on vain mielikuvitus.

Sinnikkyys palkittaan
Juniorivalmentajat nimesivät Nikon 2001
Vuoden KPV-junioriksi. Tavan mukaan nuorukaista haastateltiin Pallo-Veikkoon. Seuraavassa otteita tuosta ”Sinnikkyys palkitaan” otsikolla olevasta jutusta.
Nuoremmissa B-junioreissa istuin enimmäkseen penkillä, sillä pelaamaan mahduin vain joskus. Ensimmäinen vuosi A-junioreissa oli sitten jonkinlainen läpimurto,
sillä samaan aikaan kasvoin pituutta, sain
lisää voimaa ja liikkuvuuteni parani.
Kaj Lyyski valmensi joukkuetta ja siitä tulee tunnustusta: ” Kaj on vaikuttanut minuun paljon. Esimerkiksi juuri silloin, kun
peliaika B-junioreissa oli vähissä, Kaj kannusti minua jatkamaan ja harjoittelemaan
entistä lujemmin. Niko pelasi liberona joukkueessa, joka keväällä putosi Ykköseen,
mutta palasi syksyllä takaisin mestaruussar-

jaan. Ensimmäisen kauden edustusjoukkuekokemuksista hän totesi:
– Tempossa ei juuri ollut eroja, mutta fyysisyyttä edustusjoukkueessa vaadittiin paljon enemmän. Myös tilaa edustusjoukkueen
otteluissa jäi vähemmän, koska mukana oli
vanhempia ja kokeneempia pelaajia.
Parhaiksi avuikseen vuoden juniori arvioi
pelikäsityksen ja potkutekniikan. Eniten
kehitettävää hän löytää liikkuvuudestaan.
Kauden päätteeksi oli edessä Urheilujoukot
ja uudet haasteet:
– Se, että paras kaverini Myntin Henkka
pääsi pelaamaan ulkomaille, antaa tietenkin lisäpotkua. Toisaalta menen eteenpäin
vuosi kerrallaan, mutta ajatuksissa on sekin, että olisi hienoa pelata joku päivä pelkästään jalkapalloa ilman, että tarvitsisi olla
mitään sivuammattia.
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KPV:n C-tytöt perustelivat
siinä samalla saa uusia kavereita
Jenna Hautakoski: Harrastan
jalkapalloa, koska se on kivaa ja
siinä saa samalla liikuntaa.
Ninni Hautamäki: Harrastan
jalkapalloa, koska se on kivaa
ja saa uusia kavereita.
Meeri Koittola: Jalkapallo on
kivaa ja hyödyllistä liikuntaa
ja sitä on mukava pelata hyvien ystävien kanssa, ”Jalkkis”
on monipuolinen urheilulaji,
josta hyötyvät kaikki lihakset.
Jalkapallo on joukkuelaji, jossa
kaikki ovat tärkeitä pelaajia.
Juulia Kukkonen: Harrastan
jalkapalloa, koska se on kivaa
ja saa uusia kavereita.
Nea Koivisto: Jalkapallo on kivaa ja siinä näkee kavereita.
Taru Dahl: Harrastan jalkapalloa, koska meillä on hyvä
joukkue, jossa on kiva pelata.
Tykkään käydä harjoituksissa,
peleissä ja varsinkin pelimatkoilla.
Milja Viiliainen: Harrastan jalkapalloa sen takia, että pidän
siitä ja saan siinä liikuntaa. Jos
en olisi jossakin seurassa mukana, niin ei varmasti tulisi liikuttua yhtä paljon.
Janika Sillanpää: Harrastan

jalkapalloa, koska se on hauskaa. Sekä sen on hyvää liikuntaa.
Lien Högnäs: Aloitin 5-vuotiaana pelamaan poikien kanssa
IK Myranin joukkueessa Alavetelissä. 12-vuotiaana eli 2008
siirryin KPV:hen, koska Myranilla ei ollut enää joukkuetta
minun ikäisille. On tärkeää ja
kivaa pelata omalla tasolla saman ikäisten kanssa. Olen aina
pitänyt jalkapallosta. Se on kiva
ja mielenkiintoinen joukkuelaji. Talvella harrastan jääkiekkoa ja se on yhta hyvä joukkuelaji! Jalkapallo on hyvä, koska
saan tavata paljon ihmisiä ja
saan uusia kavereita. Kesä ilman jalkapalloa ei ole kesää!
Viihdyn erityisesti turnauksissa, missä saa pelata paljon.
Kun käyn ulkomailla, lähden
tottakai jalkapalloa seuraamaan. Kun nyt pelaan KPV:ssä
saan samalla kielikylvyn.
Lotta Toivanen: Se on hyvä
kesälaji, pitää kuntoa yllä, joukkuepeli ja olen saanut tosi hyviä ystäviä.
Ada Mannström: Pelaan jalkapalloa, koska se on kivaa ja
ku näkee kavereita. Samalla saa
liikuntaa.

Vihreässä on kasvunvoimaa!

Kuva: Esa Melametsä

CREAMEDIA

Pallo-Veikon toimittaja piipahti
KPV:n C-tyttöjen (1995-96
synt.) harjoituksia seuraamassa
ja samalla tytöille annettiin kotiläksynä vastattavaksi kysymys, jonka vastaukset luvattiin
julkaista tässä numerossa. Tuo
kysymys kuului lyhykäisyydessään: ”Miksi harrastat jalkapalloa?”.
Sinna Koivisto: Harrastan jalkapalloa, koska se on joukkuelaji ja siinä saa paljon uusia
ystäviä. Teemme kivoja pelireissuja ja turnauksia ja niistä jää
mukavia muistoja. Jalkapalloilu
on perheeni yhteinen harrastus, joten vapaa-aikani menee
jalkapallon parissa joko kentällä tai katsomossa. Olen maalivahti ja pidän siitä, että minulla on suuri vastuu, ja haluan
että joukkuekaverini ja valmentajani luottavat minuun.
Anni Kinnunen: Harrastan jalkapalloa koska se on niin kivaa.
Siitä saa kavereita ja kunto kasvaa. Pelit ja turnausmatkat on
kivoja kun saa olla kavereitten
kanssa. Voittaminen tuntuu hyvältä mutta se ei ole tärkeintä,
vaan se että saa pelata.
Nea Hautamäki: Harrastan jalkapalloa, koska se on kivaa ja

NOPEAMMIN,
KORKEAMMALLE,
VOIMAKKAAMMIN

Inom idrotten - precis som i livet i
allmänhet -är den som har kunskap,
vilja och uthållighet till ett långsiktigt
arbete framgångsrik.

Kuva: KpML

Urheilussa - niin kuin elämässä yleensäkin - menestyy se, jolla on taitoa, tahtoa
ja kestävyyttä pitkäjänteiseen työhön.

SNABBARE,
HÖGRE, STARKARE

Vuosisatoja kaupunkilaiselämää

Århundraden av stadsliv

Asianajotoimisto
Hannu Laakso
Kauppatori 2, 67100 Kokkola
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296
www.hlaakso.fi
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Vappuviikolla otetussa joukkuekuvassa ovat edessä vas. Oskari Hinkkanen, Patrik Byskata, Aki Lyyski, Juhani Koponen, Johannes Wentin, Konsta Tastula, Aki Sipilä, Olli-Pekka Itälä ja
Janne Hosio. Keskirivissä Jorma Herlevi, Jarmo Korhonen, Aleksi Paavolainen, Kim Palosaari, Samu Laitinen, Jukka Hakala, Irakli Sirbiladze, Tom Melarti, Tuomo Halonen, Pekka Kuusela,
Jussi Roiko, Tom Apunen. Takarivissiä Ville Luokkala, Jussi Laakso, Tarmo Koivuranta, Harri Hujanen, Tuomo Paavolainen ja Niko Kalliokoski.

Juhlavuoden edustusjoukkue
MAALIVAHDIT
1. Johannes ”Venttiili” Wentin, 19, 187/75, KPV:ssa toinen
kausi. Aikaisempi seura GBK.
Yksi virallinen ottelu KPV:ssa.
2. Juhani ”Kopa” Koponen, 22,
184/87, KPV:ssa kolmas kausi.
Aikaisempia seuroja MuSa, Jazz
ja PoPa. 40 virallista ottelua
KPV:ssa. 6 maaottelua.
35. Aki Lyyski, 28, 183/80, kahdeksas kausi miehissä, 27 virallista ottelua.
44. Valter ”Vallu” Kangas, 19,
187/75, KPV:ssa toinen kausi.
Aikaisempi seura GBK.
KENTTÄPELAAJAT
4. Jukka ”Paukku” Hakala, 32,

188/86, KPV:ssa juniorivuodet,
4. kausi miehissä, muut seurat
Silkeborg, Notodden, 52 virallista ottelua 14 maalia, 7 maaottelua.
6. Jussi Laakso, 18, 183/70,
KPV:ssa juniorivuodet, 1 kausi
miehissä.
9. Tuomo ”Tupi” Paavolainen,
30, 175/77, KPV:ssa juniorivuodet, 6:s kausi miehissä. 102 virallista ottelua KPV:ssa. Pelejä
myös Öja73:ssa ja GBK:ssa.
KPV:ssa13 sarjamaalia
10. Olli-Pekka ”Opa” Itälä, 32,
172/70, KPV:ssa kolmas kausi.
Aikaisempia seuroja JIPPO,
KuPS, VPS. 52 virallista ottelua
KPV:ssa, 6 maalia.
11. Ville ”Vilmu” Luokkala, 21,

174/71, KPV:ssa juniorivuodet,
4:s kausi miehissä. 69 virallista
ottelua, 2 maalia.
14. Tommi ”Timmi” Halonen,
28, 178/72, KPV:ssa toinen
kausi. Aikaisempia seuroja TP47, Haka, GBK. 17 virallista ottelua KPV:ssa, 1 maali, 5 maaottelua.
15. Konsta Tastula, 17, 180/65,
KPV:ssa juniorivuodet, miehissä toinen kausi.
16. Irakli ”Simo” Sirbiladze, 27,
188/82, 1 kausi KPV:ssa, muut
seurat Olimpi Rustav, AC Kajaani.
18. Tom ”Mela” Melarti, 22,
183/83, 1. kausi KPV:ssa, aikaisemmat seurat Jaro, PoPa.
20. Aki ”Sipsa” Sipilä, 24,

167/66, KPV:ssa kolmas kausi.
Aikaisempia seuroja KPS ja
KuPS. 48 virallista ottelua
KPV:ssa, 8 maalia.
21. Oskari ”Osku” Hinkkanen,
18, 176/68, KPV:ssa juniorivuodet, 1. kausi miehissä.
22. Harri ”Huja” Hujanen, 16,
182/75, KPV:ssa juniorivuodet,
1 kausi miehissä.
23. Tarmo ”Tare” Koivuranta,
30, 178/75, KPV:ssa kolmas
kausi. Aikaisempia seuroja Ratanat, KuPS, FC Haka, AC Oulu.
49 virallista ottelua KPV:ssa, 8
maalia, 17 maaottelua.
24. Kim Palosaari, 17, 182/73.
KPV:ssa juniorivuodet, 2. kausi
miehissä. 6 virallista ottelua
KPV:ssa.

25. Janne ”Hossa” Hosio, 25,
178/74, 1. kausi KPV:ssa, aikaisempi seura PS Kemi.
26. Niko ”Kalu” Kalliokoski, 27,
185/85, KPV:ssa 9. kausi. Aikaisempia seuroja KPS ja Jaro.
138 virallista ottelua KPV:ssa,
17 maalia.
28. Aleksi ”Allu” Paavolainen,
20, 183/73, KPV:ssa juniorivuodet, 3:s kausi miehissä. 24
virallista ottelua KPV:ssa, yksi
maali.
30. Samu Laitinen, 17, 188/84,
KPV:ssa toinen kausi. Aikaisempia junioriseuroja KPS ja KPV. 1
virallinen ottelu.
90. Patrik ”Patu” Byskata, 20,
176/66, KPV:ssa juniorivuodet,
1. kausi miehissä.

KPV ottelut 2010
Edustusjoukkue 1.divisioona
la
su
la
la
la
su
su
su
su
ke
la
su
su
la
la
ke
su
su
la
pe
la
su
la
la
su
la

24.4
JIPPO
KPV
2.5
Viikingit
KPV
8.5
KPV
KooTeePee
15.5
KPV
Espoo
22.5
TPV
KPV
30.5
KPV
MP
6.6
PK-35
KPV
13.6
KPV
PS Kemi
20.6 Hämeenlinna
KPV
30.6
OPS
KPV
3.7
KPV
Klubi 04
11.7
RoPS
KPV
18.7
KPV
PoPa
24.7
PS Kemi
KPV
31.7
KPV
Hämeenlinna
4.8
KPV
OPS
8.8
Klubi 04
KPV
15.8
KPV
RoPS
21.8
PoPa
KPV
27.8
KPV
JIPPO
4.9
KPV
Viikingit
12.9
KooTeePee
KPV
18.9
Espoo
KPV
2.10
KPV
TPV
10.10
MP
KPV
16.10
KPV
PK-35

Naiset liiga
la
la
ti
la
la
to
ke
la
ke
la
la
la
ti
la
su
la
la
la
su
la
su
su

14.7
1.5
18.5
22.5
29.5
3.6
9.6
12.6
16.6
19.6
10.7
17.7
27.7
31.7
8.8
14.8
28.8
4.9
19.9
2.10
10.10
17.10

Honka
KPV
Sport
PK-35
KPV
Nice Futis
KPV
KPV
KPV
TPS
KMF
KPV
United
Åland
KPV
KPV
KPV
HJK
KPV
TiPS
Ilves
KPV

KPVII 6.divisioona
KPV
Åland
KPV
KPV
HJK
KPV
TiPS
Ilves
United
KPV
KPV
Honka
KPV
KPV
TPS
Sport
PK-35
KPV
Nice Futis
KPV
KPV
KMF

to
ke
ti
ma
pe
to
ti
to
to
ti
pe
ti
pe
ti
ti
la
ke
to
ti
la

6.5
19.5
25.5
31.5
4.6
10.6
15.6
24.6
1.7
6.7
9.7
3.8
6.8
10.8
17.8
21.8
25.8
2.9
7.9
11.9

Tarmo
KPV 2
KP-V 2
KPV 2
HK
KPV 2
GBK 3
KPV 2
Väsym
KPV 2
KPV 2
Friska V
KPV 2
Öja-73
KPV 2
Ura
KPV 2
KP-87
KPV 2
VetU

KPV 2
Friska V
KPV 2
Öja-73
KPV 2
Ura
KPV 2
KP-87
KPV 2
VetU
Tarmo
KPV 2
KP-V 2
KPV 2
HK
KPV 2
GBK 3
KPV 2
Väsym
KPV 2

A-juniorit 1.divisioona
ti
su
to
su
la
la
ti
la
la
la

4.5
9.5
13.5
16.5
22.5
29.5
8.6
12.6
19.6
3.7

SiPS
KPV
KPV
OLS
KPV
KPV
SJK
OPS
KPV
RoPS

KPV
SJK
OPS
KPV
RoPS
SiPS
KPV
KPV
OLS
KPV

B-juniorit 1.divisioona
su
su
ti
to
su
la
la
ke
la
la
la

25.4
2.5
8.5
13.5
16.5
22.5
29.5
9.6
12.6
19.6
3.7

KPV
JJK 2
WJK
KPV
YPA
KPV
Lynx
KPV
KPV
Kraft
KPV

VIFK
KPV
KPV
Tervarit
KPV
JJK
KPV
GBK
PK-37
KPV
JIPPO
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Ahertajantie 18 67900 KOKKOLA
Puh: 0201880 650 Fax: 020 1880 660
Sähköposti:
ETUNIMI.SUKUNIMI@VAAHTOGROUP.FI
Nettiosoite: WWW.VAAHTOGROUP.FI

TELAT KARTIOT
PUTKET PAINELAITTEET
LIERIÖT KONEISTUKSET

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

Fysioterapiaa
Ammattitaidolla
Kokkola 06-836 2200
Kalajoki 08-466 2200
www .medirex.fi
�����������������������������������������
��������� ���
�������������������������

Rakentamista
ammattitaidolla

Rakennustyö
LEPPÄLÄ
Kahvikuja 14
0400 582 746
67600 Kokkola

DIGI - OFFSET - KOHO - FOLIO

PA I N O

Tullikamarinkatu 3, PL 102, 67101 Kokkola
Puh. 06-8234 600, fax 06-8234 620
www.valikangas.fi

Kuljetus
HEIKKI SAMMALLAHTI
Lepokodinkatu 4.
Puh. 040 582 9090, 0400 563 017
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Jukalta kehut valmennuskulttuurille
Syksyllä 1997 vuoden KPVjunioriksi valittu Jukka Hakala pakkasi tammikuussa
1999 matkalaukkunsa ja suuntasi kolmeksi vuodeksi Tanskan Silkeborgiin jalkapallon
ammattilaiseksi. Matkalaukku
seurasi miestä sitten Norjaan
2002 ja edessä olivat pelivuodet IK Startissa, Sogndalissa ja
Notoddenissa - kaikkiaan kolmella ylimmällä sarjatasolla kunnes kutsu kävi talvella takaisin koti-Kokkolaan. Väliin
mahtui pelivuosi 2005, joka sujui kotimaassa Torniossa.
– Runsaat kymmenen vuotta
maailmalla ovat olleet monessakin mielessä opettavaisia.
Olen oppinut tulemaan toimeen yksinkin, hankkinut lisää kielitaitoa ja ennen kaikkea
olen nähnyt mitä on jalkapalloilu ammattilaisena. Nyt oli
oikea aika palata, kertoo Jukka
ja lisää ulkomaankierroksensa
onnistuneisiin ”hankintoihin”
myös perheen. Mukana Kokkolaan tulivat norjalainen Andrea
vaimo sekä lapset Emil ja Melida. Notodden on noin 12 000
asukkaan kaupunki ja sinne
jäi vielä talo, jonka pistimme
myyntiin.
Jukka myöntää tulleensa Kokkolaan suurin toivein myös jalkapalloilullisesti ja ennen kaikkea ollakseen KPV:lle avuksi

tavoitteiden saavuttamiseksi.
Paluu KPV:n riveihin oli mielessä ollut jo pitempään. Täällä
ovat tutut ihmiset ja kaikki
muutkin ympyrät, mistä on
taasen helppo jatkaa. Pelaajasopimuksen rinnalla tärkeä
asia oli työpaikan järjestyminen ”teräskauppiaksi” koulutettavana KeTePa:ssa, myöntää
Jukka. Andera-vaimolla on työkokemus useiltakin myynti- ja
palvelualoilta. Jukan esittelytilaisuudessa paikalla ollut tuleva työnantaja Matti Laitinen
oli myös tyytyväinen yhteistyöhän seuran kanssa todetessaan,
että tällaisissa ratkaisuissa myös
yritys hyötyy konkreettisesti.
– Edellisestä pelistä on kulunut muutamia kuukausia,
mutta kuntoa olen pitänyt helmikuun jälkeen yllä lähinnä
omatoimisesti. KPV:n kanssa
on nyt mennyt kolmisen viikkoa ja pelaamattomuus saattaa näkyä eka peleissä, mutta
eiköhän rytmistä pian pääse
kiinni ja saan paikkani toivomallani topparin tontilla, kertoo Jukka.

Jukka Hakala toivoo voivansa olla yhtenä lenkkinä joukkueen ja seuran
tavoitteiden saavuttamisessa.

Jukan pelaajauraa ovat rasittaneet monet loukkaantumiset ja Tanskan nelivuotisjakso
oli erityisen vaikea. Osasyynä
loukkaantumisiin oli varmaan
mies itse ja hänen rohkea, pe-

riksi antamaton pelitapansa,
joka ilmeni jo juniorivuosina.
Kokemukset maailmalla ovat
siltäkin osin opettaneet ja nyt
tulee hieman enemmän katso-

tuksi eteensä, kertoo Jukka ja
sanoo nyt olevansa kauden alkaessa vammoista vapaa. Norvallan harjoituspelissä esiintynyt homma tuli hoidetuksi

Asunto Oy

parissa päivässä. Siltä osin hän
tunnustaa, että pelaajien lihashuolto on suomalaisessa jalkapalloilussa hoidettu paremmin kuin Tanskassa ja Norjassa.
Juuri muuta merkittävää jalkapalloilullista eroa ei ole. Tanskassa peli on hieman teknisempää ja Norjassa taas fyysisesti
kovempaa kuin täällä. Mutta
mitä se on nyt Ykkösen tasolla,
siihen Jukka ei ota kantaa johtuen kokemuksen puutteesta.
Mutta on täällä muutakin
hyvää ja sillä hän tarkoittaa tehokkuutta harjoittelussa. Harjoituksissa ei pelaajien tarvitse
aprikoida mitä tehdään, kun
kaikki on valmiiksi suunniteltu
ja päästään heti, kun harjoitusvuoro alkaa, aloittamaan täysillä. Tempo on hyvä ja kaikki
ovat mukana oikealla asenteella. Nuoriahan joukkueessa
on useita, mutta ei haitaksi ja
sanotaanhan sen ”vian” paranevan päivä päivältä. Porukan
hyvä taso on ollut oikeastaan
minulle yllätys ja harjoituksia ei venytellä tarpeettomasti.
Tästä kaikesta hän kehuu valmennusjohtoa.
Entuudestaan Jukalla on
KPV:ssa takana 52 virallista ottelua ja niissä tehtynä 14 maalia. Jukan ansiolistaa koristavat
myös seitsemän nuorten maaottelua.

Albatrossi

ENNAKKOMARKKINOINTI

Siirry farmarista
luokkaa ylemmäs!
EU-keskikulutus
alk. 6,5 l/100 km.

Kokkola
Asuntomessut 2011

CR-V alkaen
34.505 €
CR-V Diesel alkaen 37.463 €

Uudistunut Honda CR-V on monikäyttöisen farmarin lisäksi nelivetoinen
maasturi sekä ylellinen ja hiljaisen jämäkkä. Älykäs Real Time –neliveto toimii
kun pitoa todella tarvitaan ja säästää polttoainetta sekä lisää ketteryyttä. Uuden

HINTAESIMERKKEJÄ:
alk. m2 Kerros

Myyntih alk. Velaton h. alk.

1 H+TK+S
2 H+K+S
2 H+K+S
3 H+TK+S
3-4 H+K+S

27.168,00
23.210,00
19.250,00
78.418,00
106.605,00

33,0
42,0
50,0
83,5
121,0

2
2
1
5
4

94.000,00
107.000,00
119.000,00
245.000,00
348.000,00

Lisätietoja ja muut kohteemme
osoitteessa: www.opkk.fi

tehokkaamman dieselmoottorin (150 hv/350 Nm) yhteyteen saa nyt myös
vaivattoman automaattivaihteiston. Tule koeajolle ja huomaat miksi CR-V on
testivoittaja vuodesta toiseen!
Lisätiedot meiltä ja cr-v.honda.fi
Hinta Autoveroton SVH Alk. 13.450 Autovero 3.134,49 Autoverollinen SVH Alk. 17.084,48 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 5,3–5,5 l/100 km, ja CO2 125 g/km

Kahvitie 69 Kokkola
p. 06 832 5200
www.lerbacka.com

Kokkolan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Rantakatu 5, 67100 Kokkola.
Puhelin 010 2587 337, fax 010 2587 310
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Joukkuekuvassa ylärivi vas.: valm./joukk.joht.Vesa Hohenthal, huoltaja Miika Mäntylä, Sara Myntti, Jonna Keski-Vinkka, Funsho Alake, Obende Biodun, Milla Vierimaa, Adisa Grace,
Jenna Sillanpää. Paula Alajuuma, valmentajat Kaj Sorvisto ja Lars Sorvisto. Alarivi vas.: Satu Kivijärvi, Hadijat Didi Aliyu, Tiia Laasanen, Jenny Järvelä, Jenni Leinonen, Emmi Niskakangas, Lotta Sorvisto, Miia Haapala, Niina Möttönen. Joukkueeseen kuuluvista pelaajista puuttuvat Heidi Vest, Henna Korkiakangas, Hanna Mustikkaniemi, Iida-Maria Ojala, Ella Seppälä
ja Nina Joukainen. Maalivahtivalmennuksesta vastaa Pasi Raasakka.

Valmistautuminen onnistunut hyvin
KPV:n naisten joukkueen
lähtö liigakauteen on sujunut
valmentaja Lasse Sorviston mukaan huomattavasti paremmin
kuin ennen viime kauden alkua. Joukkueharjoituksia on ollut joulukuun alusta kuusi kertaa viikossa helmikuuhun asti.
Maalis-huhtikuussa joukkuelähtöjä oli viisi kertaa viikossa pelaajien henkilökohtaisten harjoitusten lisäksi. Pelaajat ovat
olleet sitoutuneita harjoittelemaan, vaikka muutaman pelaajan harjoittelua ovatkin opiskelukiireet haitanneet. Taitotaso
on noussut viime kaudesta ja
myös pelaajien fysiikka on kehittynyt. Viime kausi aloitettiin kuudellatoista pelaajalla ja
täksi kaudeksi ryhmä on kasvanut jo 23 pelaajaan. Pelaajista
kolmetoista pelasi jo viime kaudella vihreässä paidassa, mutta

loput ovat uusia kasvoja. Valmentajakaksikkona jatkavat Kai
ja Lasse Sorvisto. Heitä avustavat Vesa Hohenthal ja maalivalmentaja Pasi Raasakka. Huoltajana toimii viime kauden
tapaan Miikka Mäntylä ja joukkueenjohdosta vastaavat Peter
Haldin ja Laila Myntti.
Konkarivalmentaja Lasse Sorvisto on edelleen innostuneena
mukana joukkueen harjoituksissa ja kotipeleissä. Sen sijaan
tulevan kauden kaikkiin vieraspeleihin hän ei enää aio osallistua: ”Ikää on jo sen verran mittarissa, että nuoremmat saavat
hoitaa osin vieraspelit”, viittaa
Lasse Sorvisto valmentaja-poikaansa Kaihin ja toiseen valmentajaan Vesa Hohenthaliin.
Joukkueen keski-ikä on hieman
alle 20 vuotta. Joukkueen kuo-

pus on edelleen maajoukkueleirilläkin käynyt 15-vuotias
Lotta Sorvisto. Joukkueen konkari on Milla Vierimaa,34. Tason nousun voi jo päätellä siitäkin, että Lotta Sorviston lisäksi
maajoukkueympyröissä ovat
käväisseet Emmi Niskakangas
ja Kajaanista tullut Jenni Leinonen. Pisimmälle on kuitenkin yltänyt oululainen Paula
Alajuuma, joka on pelannut
jo kolme peliä täydet minuutit
alle 19-vuotiaiden maajoukkuepaidassa EM-jatkokarsinnassa
Hollannissa.
Viime kaudella KPV sijoittui
liigassa kymmenenneksi. Tavoitetta on nostettu täksi kaudeksi
ja kiikarissa ovat sijat kuudesta
kahdeksaan. Ensimmäinen liigapeli on takana ja tuulisella
FC Hongan kotikentällä viime

kauden hopeamitalisti ja cupin voittaja peittosi KPV:n lukemin 4-0. Muistutettakoon,
että sama ottelu päättyi viime
vuonna peräti lukemiin 9-0.
Vihreäpaitojen kauden alku
on vastustajien osalta kovinta
mahdollista luokkaa. Hopeamitalistin perään KPV kohtaa kotona viime kauden ylivoimaisen mestarin Åland Unitedin.
Jatkossa vieraspelit sarjanousijoita FC Sportia ja PK-35:ttä
vastaan antavat osviittaa kauden suunnasta. Toukokuun
pelit päättää Palloliiton Naisten liigan yleisöotteluksi nostettu KPV-HJK lauantaina 29.5.,
jolloin myös naisten maajoukkuevalmentaja Andrée Jeglertz
saapuu Kokkolaan. Ennakkoon
erittäin tasaiseksi veikatun liigan mestarisuosikiksi on nostettu Jutta Rautiaisen valmen-

tama HJK. Talven liigacupissa
HJK otti 1-4 voiton KPV:sta.
”Meillä on tällä hetkellä kasassa nuori ja nälkäinen joukkue, joka pystyy haastamaan
jokaisen liigajoukkueen”, julistaa valmentaja Lasse Sorvisto
ja jatkaa:” Nuoret pelaajat kehittyvät liigapelaajiksi vanhempien rinnalla, jos he vain
jaksavat olla mukana ja harjoitella tunnollisesti” . Lisäksi
nuorien pelaajien pelituntumaa saadaan pidettyä yllä naisten kakkosjoukkueen kautta.
Kakkosjoukkue pelaa naisten
Kolmosessa. Valmentaja Sorvisto pitää joukkueen hengen
kannalta tärkeänä kotiavausta
Åland Unitedia vastaan Vapunpäivänä, vaikka samalla muistuttaa liigakauden pituudesta ja
yllätyksellisyydestä.

Kopsin Killit laajentaneet harjoitusrinkiä

Liigakesä laajalla ryhmällä
Legendaarinen Kopsin Kollit
on kokkolalaisen jalkapallon
käsite. Ryhmän muodostavat
entiset Kokkolan Palloseurassa
pelanneet miespelaajat. Täksi
kaudeksi KPV:n naisten liigajoukkue täydentyi entisestään
KPS:n naispelaajilla ja tässä tapauksessa heitä voisi kutsua tytöille paremmin sopivalla nimellä Kopsin Killit.
Jo viime kaudella naapuriseuran musta-valkoraidasta vihreisiin siirtyi laitalinkki Jenna
Sillanpää ja loppukaudesta
joukkueen riveihin saatiin vielä
liukasliikkeinen hyökkääjä Tiia
Laasanen. Täksi kaudeksi joukkueen iskukykyä vahvisti vielä
KPS:n viisikko Miia Haapala,
Jonna Keski-Vinkka, Henna
Korkiakangas, Hanna Mustikkaniemi ja Iida Ojala. Pääosin

kaikki pelaajat ovat alle 18-vuotiaita Iida Ojalaa lukuun ottamatta. Viime kaudella tyttöjen joukkue KPS pelasi naisten
kolmosta. Harppaus paikallispeleistä liigapeleihin on ollut huikea. Ensimmäisen kauden tavoitteena onkin kehittää
nuorten taitoja ja saada tuntumaa Suomen huippupeleistä
naisten liigassa. Osa pelaajista
saakin vaihtopenkin sijaan arvokasta pelikokemusta KPV:
n naisten kakkosjoukkueesta,
joka pelaa kolmosessa.
Valmentaja Kai Sorvisto on
erittäin tyytyväinen talven harjoittelukauteen ja sen laajaan
pelaajarinkiin.
– Olemme voineet toteuttaa
pelinomaisia harjoitteita paremmin kuin vuosi sitten, toteaa Sorvisto.

Viime kauden pelaajista saatiin harjoittelukaudella nipin
napin yhtä joukkueellista pelaajia alkukauden harjoituksiin.
– Nyt tilanne on täysin toinen, hykertelee valmentaja Sorvisto.
Viime kauden ”kopsilaisista”
Sillanpää ja Laasanen ennättivät jo menneen kauden liigavauhtiin. Liigadebyyttinsä
kauden ensimmäisessä pelissä
teki Miia Haapala FC Honkaa
vastaan. Liigacupin peleissä
edustusjoukkueessa on esiintynyt Hanna Mustikkaniemi.
Ensimmäistä komennusta kentälle odottavat vielä loput uusista tulokkaista.
Manageri Peter Haldin on
myös tyytyväinen tämän kauden joukkueeseen.

Mia Haapala, Tiia Laasanen ja Jonna Keski-Vinkka pukivat vihreän pelipaidan täksi kaudeksi yhdessä Iida Ojalan, Hanna Mustikkaniemen ja
Henna Korkiakankaan kanssa.
– Olemme tehneet täsmähankintoja lähinnä pohjoisen
Suomen seuroista, mutta oman
kaupunginkin pelaajat ovat tervetulleita KPV:hen, innostaa
Haldin.
Virta on vienyt oman ja myös
naapuriseuran pelaajia Pietar-

saaren Unitedin riveihin.
– FC Unitedilla on näyttöjä
menestyksestä, mutta uskon
KPV:n houkuttelevan tulevina
vuosina pelaajia entistä paremmin Suomen pohjoisimpana
liigajoukkueena, haastaa manageri Peter Haldin.
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Uusia kasvoja naisten liigassa

Liigakokemusta Nigeriasta
ja nuoruuden voimaa Oulusta
KPV sai kaksi kovaa vahvistusta
joukkueeseen, kun nigerialainen Biodun Obende ja oululainen Paula Alajuuma liittyivät joukkueeseen. Obenden
pelipaikka on keskikentällä rakentamassa peliä kolmen liigakauden kokemuksella, kun
puolestaan nuorten maajoukkuepelaaja Alajuuma luutii topparin tontilla.
Kysyimme kummaltakin pelaajalta muutaman kysymyksen ensimmäisen liigapelin jälkeen.

Paula Alajuuma
Syntymäaika: 23.11.92
Syntymäpaikka: Muhos
1. Kerro hieman itsestäsi?
Olen 17-vuotias, asun Oulussa
ja käyn tällä hetkellä toista
vuotta Kastellin urheilulukiota.
Perheeseeni kuuluvat vanhemmat ja vuoden vanhempi isoveli.
2. Milloin aloitit jalkapallon
pelaamisen? Onko sinulla
muita harrastuksia?
Aloitin 7-vuotiaana, kun äitini
näki Kalevassa ilmoituksen jalkapalloharjoituksista ja innostuin myös isoveljeni pelaamisesta. Ensimmäinen seurani
oli Tervarit, jossa pitkäaikaisin
valmentajani oli Aleksi Tanner. Vuonna 2006 Ouluun perustettiin naisten erikoisseura
ONS, jossa olen viime kaudet
pelannut. Olen harrastanut urheilussa uintia, yleisurheilua ja
jumppaa. Soitin myös 7 vuotta
rumpuja.
3. Paras hetkesi jalkapallon
parissa tähän mennessä?
Olen erittäin ylpeä siitä, kun
minut valittiin viime vuoden
seurassani vuoden naispelaajaksi. ONS:n valmentaja toimii
kaudella 2009 Jarmo Saarela.
4. Miksi sinut nähdään tällä
kaudella Kokkolassa ja seurasi on KPV?
Liiga houkutteli ja Kokkola oli
lähin liigapaikkakunta. Myös
pääsy alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen vaatii paljon
töitä ja kovia pelejä, joita odotan saavani KPV:ssa.

5. Miten koit pääsyn nuorten maajoukkueeseen ja ensimmäiset pelisi siellä?
Reilu vuosi sitten pääsin ensimmäisen kerran maajoukkueleirille. Ensimmäiset pelit pelasin maaliskuussa Espanjan La
Mangassa, jossa vastassa olivat Hollanti, Tanska ja Skotlanti. Vaikka pelit päättyivät
Suomen tappioon oli kansainvälinen kokemus loistava. Henkilökohtaisesti sain pelata täydet minuutin kaikissa peleissä,
mikä kasvatti paljon itseluottamustani.
6. Mitä odotat tämän kauden naisten liigalta ja ensimmäiseltä kaudeltasi KPV:n
vihreässä paidassa?
Itseltäni odotan pysyväni liigavauhdissa, vaikka kova ja
tasainen sarja on edessä. Ensimmäinen liigapeli Honkaa
vastaan jännitti alussa, mutta
pian se hävisi ja pääsin mukaan
pelin tempoon. Myös liigacupin pelit olivat opettavia kokemuksia. Odotan joukkueemme
sijoittuvan sijoille 6-8.
7. Mitkä asiat tekevät täydellisen jalkapallo-ottelun?
Kyllä oma suoritus on tärkeä.
Joukkueen yrittäminen ja joka
pelaajan tähtääminen ottelun
voittoon tekee ottelusta täydellisen.
8. Mitkä ovat vahvuuksiasi
pelaajana?
Olen mielestäni aika voimakas pelaaja. Myös pelin ohjaus
ja puhe kuuluvat topparin tärkeisiin ominaisuuksiin.
9. Sano jotain Oulun murteella kokkolalaisille?
Ookko nää Oulusta, pelekääkkö
nää polliisia.
10. Terveiset KPV:n kannattajille?
Toivottavasti täällä on hyvä
kannustus ja yleisö tukee täysillä joukkuetta naisten liigapeleissä.

Biodun Obende
Syntymäaika: 14.06.87
Syntymäpaikka: Lagos
1. Kerro hieman itsestäsi?

Taitava nigerialainen Biodun Obende ja maajoukkuepelaaja Paula Alajuuma viihtyvät Kokkolassa.
Olen tällä hetkellä 22-vuotias ja perheeni nuorin. Minulla on kuusi veljeä ja yksi
sisko. Yksi veljistäni menehtyi
vuonna 2002 ja äitini menehtyi vuonna 2003. Kaikki muut
sisarukseni ovat jo naimisissa,
mutta itse olen vielä sinkku
(hymyilee).
2. Milloin aloitit jalkapallon
pelaamisen? Onko sinulla
muita harrastuksia?
Aloitin noin neljä-viisi vuotiaana, kun kaikki muutkin perheessäni pelasivat. Olen nuorena pelannut useassa seurassa
lähinnä kotikaupungissani Lagosissa.
3. Paras hetkesi jalkapallon
parissa tähän mennessä?
Yksi parhaista kokemuksistani
oli alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruusturnaus vuonna
2006. Henkilökohtaisesti parhaana hetkenä pidän Lagosissa
pelatessani Nigerian Challenge
Cupin parhaan maalintekijän titteliä niin ikään vuonna
2006.
4. Miksi sinut nähdään tällä

kaudella Kokkolassa ja seurasi on KPV?
Tulin Suomeen ja Kuopioon
vuonna 2007. Sitä ennen pelasin samana vuonna pari kuukautta Haaparannan joukkueessa Ruotsissa. Kuopiossa
pelasin kolme vuotta ja joulukuussa Petska soitti kysyen
kiinnostusta tulla Kokkolaan.
Täällä oli muitakin maan naisiani ja maaliskuussa saavuin
tänne. Olen viihtynyt tähän
mennessä hyvin Kokkolassa.
5. Mitä odotat tämän kauden naisten liigalta ja ensimmäiseltä kaudeltasi KPV:n
vihreässä paidassa?
Henkilökohtaisesti aion antaa parhaani joukkueen eteen.
Olen saavuttanut liigassa jo
kaksi pronssia ja tavoitteena
on tietenkin kirkastaa mitalin
väriä. Liiga ei anna enää suuria
haasteita, mutta uuden joukkueen kanssa pelaaminen on erilaista.
6. Mitkä asiat tekevät täydellisen jalkapallo-ottelun?
Kyllä oma suoritus on tärkeä ja

tavoitteeni on olla joukkueen
MVP (Most Valuable Player).
Tärkeää on tehdä itse maaleja,
mutta myös tarjota pelikavereille hyviä paikkoja maalintekoon.
7. Mitkä ovat vahvuuksiasi
pelaajana?
Pidän pelisilmääni vahvimpana
puolena. Keskikentällä pelatessa siitä on hyötyä. Voimaa
kaipaisin peliini hieman lisää.
8.Sano jotain suomeksi kokkolalaisille?
Hauska tutustua. (toim. osaa
myös muutakin suomeksi)
9.Terveiset KPV:n kannattajille?
Jos yleisö kannustaa täysillä
meitä, emme voi pettää heitä
vaan yritämme voittaa kaikki
pelit.
10. Haluatko sanoa vielä
jotain?
Ensimmäinen liigapeli ja tappio
siinä Hongalle on takana eikä
anna aihetta kommentteihin.
Jätetään kommentit seuraavien
pelien jälkeen, kun olemme
voittaneet ne. (nauraa).

Ratkaisut yllättivät liigajoukkueet
Naisten Liigasta on odotettu
tälle vuodelle mielenkiintoisempaa kuin vuosiin. Joukkueita on nyt laajemmalta alueelta ja sarja näyttää ennakolta
paljon tasaisemmalta kuin mitä
se on ollut vuosiin. Naisten lajiharjoittelu alkaa olla jo aika
ammattimaista, vaikka kaikki
joukkueet ovat vielä amatöörijoukkueita. Kehitys menee kovaa eteenpäin, mutta vielä on
matkaa.
Suunta on oikea. Liigajoukkueet ovat nyt panostaneet hiukan
enemmän yhdessä markkinointiin ja muuhunkin yhteistyöhön. Esim. kausikortit, joita

seurat myyvät, ovat naisten
liigakausikortteja. Niillä pääsee kaikkiin naisten liigaotteluihin. Eli voi kannattaa omaa
joukkuetta ostamalla kausikortin omalta joukkueelta.
Liitossa tehtiin tai juntattiin
nopeita päätöksiä, mikä on aiheuttanut suurta närää seuroissa ennen kaikkea aikataulun takia. Yhdeksän päivää
ennen sarjakauden avausta
päätettiin, että supistetaan sarjaa. Samaa yritettiin miespuolellakin, mutta seurat eivät hyväksyneet. Naiset joutuvat nyt
näin koekaniineiksi.
Myös toinen käsittämätön

ratkaisu oli, että ensi vuonna
pelataan kolminkertainen sarja,
jotta saataisiin enemmän pelejä! Kukaan ei ajatellut, että
kuka tämän lystin maksaa. Seuroille lyödään lisäkuluja, vaikka
ajat ovat sellaiset, että pitäisi
säästöä saada aikaan.
Harmittaa myös junioripelaajien puolesta, koska nyt menee
monelta juniorilta mahdollisuus pelata liigassa ja saada sitä
kokemusta mitä tarvitaan kansainvälisiin peleihin. Joitakin
vuosia sitten muutettiin sarjasysteemiä juuri sen takia, että
juniorit eivät saaneet peliaikaa
ja pärjättiin vielä huonommin

nuorten maajoukkuetasolla.
Itselläni ei ollut mahdollisuutta olla mukana päättämässä asiaa, mikä on harmi.
Itse olisin pitänyt sarjakoon
samana, mutta kahden kierroksen jälkeen jakanut ylempään
ja alempaan ja nostanut alempaan pari ykkösen joukkuetta,
jolloin oltaisi saatu mielenkiintoisia pelejä molempiin sarjoihin ja ennen kaikkea yleisöä.
Ilman yleisöä ja sponsoreita ei
voida kehittää naisten liigaa.
Siksi olisi hyvä, kun kuunneltaisiin joskus niitä, jotka keräävät rahaa ja hommaavat yleisöä.
Mutta näin mennään ja muu-

tetaan sitten, kun huomataan
että virheistä ei ole opittu.
Kokkolassa voi moni yritys
hiukan henkseleitä paukuttaa,
koska tuki ja ymmärrys naisjalkapalloa kohtaan on hyvä.
Nähdään, että naisbuumi on
vahva koko valtakunnassa.
Suuri kiitos tukijoille ja toivotaan, että pysyvät mukana jatkossakin.
Hyviä pelejä odotellessa!
Keskuskentällä tavataan!
Peter ”Petska” Haldin
KPV:n naisjoukkueen manageri
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Kuulkaamme korpien kuiskintaa

Kainuusta nuorta voimaa
KPV sai riveihinsä kaksi uutta pelaajaa, kun kajaanilaiset Jenni Leinonen,18, ja Niina Möttönen,18, saapuivat
vahvistamaan joukkuetta. Kotikaupunkinsa naisjalkapallon erikoisseurassa FC Wimmassa pelanneet lukiolaiset
ovat keväällä kirjoittaneet ylioppilaskirjoituksissa. Kirjoitusten jälkeen tytöt ovat muuttaneet Kokkolaan ja saaneet keskittyä jalkapalloon. Neljä kuukautta Jenni Leinosta
vanhempi Niina Möttönen on pelannut seurakaverinsa
kanssa samassa joukkueessa koko uransa ajan. Kajaanin
Pallon tyttöjoukkueessa pääosin pelanneet tytöt lähtivät
vuonna 2007 perustettuun FC Wimmaan. Viime kaudella
FC Wimma pelasi naisten ykkösessä, mutta täksi kaudeksi
toiminta hiipui ja seura luopui ykkösen paikastaan.
Niina Möttönen:
”Katsotaan mihin rahkeet riittävät”
Wimmasta Möttönen tuli kokeilemaan KPV:hen helmikuussa taitojaan, tavoitteena pelata liigaa ja katsoa testata
taitojen riittävyyttä. Niinan kaksi nuorempaa sisarusta pelaavat myös jalkapalloa, kun taas pikkuveli ei ole lajista
innostunut. Harjoitusten lomassa Möttönen on päntännyt yliopiston pääsykokeisiin. Hänen tavoitteenaan on
päästä Oulun yliopistoon lukemaan lääkäriksi. Parhaina

puolinaan myös farmiseura KMF:ssa käväissyt puolustuspelaaja Möttönen pitää pelin ohjausta ja sijoittumistaan
kentällä. Hän on tähän asti viihtynyt hyvin Kokkolassa
ja oli positiivisesti yllättynyt toiminnan korkeasta tasosta
seurassa.  
Jenni Leinonen:
”Maajoukkuepelit ovat opettaneet paljon”
Hyökkääjä Jenni Leinosen peliura noudattelee seurakaveri
Möttösen nappulanjälkiä. Hänen perheensä on innokas
urheiluperhe. Hänen kaksi veljeään pelaavat isän tavoin
jääkiekkoa ja äidin lajina on ollut hiihto. Leinonen on debytoinut ikäluokkansa maajoukkueessa viime syksyn alkukarsinnoissa ja myös tämän kevään jatkokarsinnoissa
on tullut peliaikaa. Vahvuuksinaan vasenjalkainen Leinonen pitää nopeutta yhdistettynä suoraviivaisuuteen maalin edustalla, mitä hyökkääjän kuulukin olla. Hän pelasi
Möttösen tavoin muutaman liigapelin KMF:n riveissä.
Kumpikin ”kajjaanintyttö” odottavat tulevalta liigakaudelta KPV:ssa hyviä pelejä ja toivovat yleisön löytävän katsomoihin kannustamaan joukkuetta. Mottona kainuulaisittain he innostavat: ”Tulukaa kattomaan joukolla tosi
hyvvää jalakapalloa”!

Hyökkääjä Jenni Leinonen ja puolustaja Niina Möttönen vahvistavat naisten rivejä kesän koitoksissa.

Naispelaajilta kysyttiin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ikäsi ja seurustelu-/
perhesuhteesi?
Muut harrastukset/saavutukset jalkapallon ohella?
Aikaisemmat edustamasi
seurat?
Vahvuutesi jalkapallossa?
Mottosi/lempiajatuksesi?
Paras näkemäsi elokuva?
Mielimusiikkisi?
Mieliruokasi?

Sara Sofia Myntti,
puolustaja
1. 23-vuotias sinkku, ja
perheeseeni kuuluvat isoveli,
äiti ja iskä
2. Harrastan valokuvausta.
3. GBK v.1995-2002
4. Pelikäsitys ja oikea-aikaiset
katkot.
5. ”Kaikki järjestyy!...tavalla tai
toisella.”
6. Liian vaikea valita vain yhtä
elokuvaa…
7. Minulla on monipuolinen
musiikkimaku.
8. Lihatortilla ja ristikkoperunat.
Jonna Maria Keski-Vinkka,
keskikenttä
1. 18-vuotias, ja seurustelen.
2. Eipä minulla oikein juuri muita
urheilusaavutuksia tai
-harrastuksia.
3. KPS
4. Pitkät potkut!
5. “Live the life you love.  
Love the life you live.”
6. Kaikki, jotka ovat
romanttisia.
7. Ei erityistä lempparia,
melkein kaikki menee.
8. Kaikki ruoka maistuu.
Funsho Olamide Alake,
maalivahti
1. Olen 23-vuotias sinkku.
2. Tykkään kuunnella musiikkia.
3. –
4. Vahvuuteni on, että teen
parhaani joukkueelle.
5. –
6. Pidän eniten toimintaelokuvista.
7. Celine Dion, Phil Collins ja
Westlife ovat suosikkejani.
8. Lempiruokaani ovat riisi ja
pavut.
Obende Biodun Upe,
hyökkääjä
1. Täytän ensi kesäkuussa 23
vuotta, sinkku.  Minulla on isä,
3 veljeä ja sisko ja lisäksi neljä
velipuolta. Äitini ja yksi
veljistäni on kuollut.  
2. –
3. –
4. Vahvuuteni jalkapallossa on
taito antaa joukkueelleni
parempi sysäys ja vaikutus,
nähdä asiat positiivisesti.
5. –

6.
7.
8.

The Express.
Pidän R&B-musiikista
Tykkään kalaruuista.

8.

Syön melkein mitä vaan.
Pyrin terveellisyyteen,
mutta lipsun ”aika usein”…

Milla Lotta Vierimaa, puolustaja
1. Olen 34-vuotias, ja minulla
on 12-vuotias tytär.
2. En harrasta jalkapallon
lisäksi muuta.
3. GBK
4. Pelaan aina joukkueelle.
5. ”Vaihtoon, jos ei jaksa!”
6. Monta hyvää elokuvaa on
tullut nähtyä…
7. Olen kaikkiruokainen
musiikin suhteen.
8. Kaikki kelpaa.

Aliyu Hadijat Didi, keskikenttä
1. Olen 24-vuotias.  Perheeseeni
kuuluvat äiti, isä sekä jo naimi
sissa olevia siskoja ja veljiä.
2. Kuuntelen mielelläni musiik
kia ja katselen elokuvia.
3. –
4. Vahvuuteni jalkapallossa
on kestävyyteni.
5. –
6. ”I love basketball”
7. Celine Dionin musiikki.
8. Riisi ”dodo” ja kala.

Adisa Grace, hyökkääjä
1. Olen syntynyt v 1990 ja täy
tän elokuussa 20 vuotta. Isäni
ja äitini ovat kuolleet ja sisa
rukseni ovat kaikki naimisissa.
2. Harrastan nukkumista.
3. –
4. Kuntoni on vahvuuteni.
5. –
6. Eräs nigerialainen elokuva.
7. R. Kelly
8. Eba. Eli nigerialainen ruoka.

Tiia Maria Laasanen, hyökkääjä
1. Olen 18-vuotias ja
seurustelen.
2. Eipä minulla ole muita
harrastuksia.
3. KPS
4. Vahvuuteni on nopeus.
5. “Live every day like it would
be your last.”
6. Tykkään hauskoista
komedioista.
7. Kaikki hyvä musiikki
mielialasta riippuen käy.
8. Kaikki ruoka käy.  

Jenna Marjukka Sillanpää,
hyökkääjä
1. Olen 17-vuotias, ja
seurustelen.
2. Eipä tässä ehdi muuta
harrastamaan.
3. KPS
4. Vahvuuteni on nopeus.
5. ”Älä unelmoi elämääsi,
elä unelmasi.”
6. En osaa nimetä mitään
elokuvaa erityisesti.
7. Kaikki musiikki käy.
8. Spagetti.
Paula Anna Emilia Alajuuma,
puolustaja
1. Olen 17-vuotias sinkku.
2. Harrastan rullaluistelua.
3. ONS ja Tervarit juniorit.
4. Vahvuuteni on fyysisyys.
5. “When you are first, you are
first.  When you are second,
you are nothing.”
6. Batman- The Dark Knight.
7. Paramore
8. Spagetti
Satu Maarit Kivijärvi, puolustaja
1. Ikäni on 19.
2. Lentopalloa olen joskus
nuorempana pelannut, mutta
eipä sitä nyt muuta ehdi…
3. GBK
4. En pelkää vastustajaa, ja juok
sen päälle vaikka pää kolman
tena jalkana. Tosin en ole varma
onko tuo hyvä vai huono asia?!
5. ”Ilman työntekoa on ihan
turha odottaa yhtään mitään!”
6. Komediat ovat ihan kivaa
piristystä.
7. Musiikkia laidasta laitaan.

Jenny-Maria Sofia Järvelä,  
keskikenttä
1. Olen 17-vuotias sinkku,
ja perheeseeni kuuluvat isä,
äiti ja pikkuveli.
2. Harrastan vielä hiihtoa
(aiemmin kilpailumielessäkin)
sekä kuntosalilla käyntiä.
3. GBK
4. Nopeus ja joukkuepelaaminen.
5. –
6. Komediat ovat mukavaa
katsottavaa.
7. Kaikki musiikki käy.
8. Kalapuikot kermaviilikastikkeella.
Jenni Karoliina Jukantytär
Leinonen, hyökkääjä
1. Olen 18-vuotias, ja
seurustelen.
2. Elämä on pelkkää futista!
3. KaPa ja FC Wimma
4. Nopeus ja röyhkeys maalintekotilanteissa.
5. “All you need is to trust
yourself!”
6. Olen nähnyt liian paljon
hyviä, että niitä voisi erotella.
7. Kaikki musiikki käy.
8. Tykkään grillatusta broilerista
yms.
Emmi Liisa Niskakangas,
hyökkääjä
1. Olen 17v, ja perheeseeni
kuuluvat äiti, isä, kaksi
isoveljeä ja pikkuveli.
2. Laulaminen.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

FC Ypa, KPS
(fun-turnauksessa!)
Haastaminen.
”Nopeat syövät hitaat!”
Hääheila
Kaikki muu paitsi
hevi-musiikki.
Perunamuusi ja jauhelihakastike.

Lotta Maria Sorvisto,
keskikenttä
1. Olen 15-vuotias nyt, mutta
elokuussa 16v, seurustelen.
Minulla on 3 isosiskoa, äiti ja isä.
2. Harrastan kaikkea  liikuntaan
liittyvää.
3. KPS -93 tyttöjen joukkue.
4. Vahvuuksiani on pelisilmä
ja nopeus.
5. ”If you dream it, you can
do it”
6. Twilight-sarja
7. Coldplayn  musiikki.
8. Iskän tekemä perunamuusi
ja jauhelihakastike punajuuri
salaatin kanssa.
Miia Elisa Haapala, puolustaja
1. Olen 17-vuotias, seurustelen.
2. Ei ole muita harrastuksia tällä
hetkellä.
3. KPS
4. Vahvuuteni on nopeus.
5. ”Elä jokainen päivä kuin
se olisi viimeisesi”
6. Olen nähnyt monta hyvää
elokuvaa…
7. …ei taida olla…
8. Kaikki ruoka käy.
Niina Möttönen, puolustaja
1. Olen 18-vuotias, ja
seurustelen.
2. Harrastan pianon- ja
viulunsoittoa.
3. KaPa ja FC Wimma
4. Pelin ohjaus ja pelin lukemi
nen ovat vahvuuksiani.
5. ”Täysillä loppuun asti”
6. Lucky number
7. Musiikin valitsen mielialan
mukaan.
8. Pinaattiletut ja perunamuussi.
Hanna Maria Mustikkaniemi,
keskikenttä
1. Ikäni on 17, ja perheeseeni
kuuluvat äiti, isä, isoveli, kaksi
isosiskoa ja pikkuveli.
2. Harrastuksiani ovat kuvaama
taito, alttoviulunsoitto+
orkesteri, TUL
3. KPS
4. Vahvuuttani on ketteryys,
pallonhallinta ja pelinluku
5. ”Jos luotat itseesi, olet jo
voittanut, vaikka et olisi vielä
edes aloittanutkaan”
6. Braveheart
7. Raskaampi musiikki+klassinen,
lempibändi on Linkin Park.
8. Mieliruokaani on meksikolainen salaatti.

Henna Maria Korkiakangas,
keskikenttä
1. Olen 16-vuotias ja
seurustelen, perheeseeni
kuuluvat isä, äiti ja kaksi siskoa.
2. Harrastan myös tanssia.
3. KPS
4. Vahvuuksiani ovat kestävyys
ja asenne.
5. ”Et koskaan tiedä rajojasi
ellet ylitä niitä”
6. Slummien miljonääri
7. Melkein kaikki musiikki käy.
8. Kotiruoka on parasta!
Iida-Maria Ojala,
keskikenttä
1. Olen 19v, ja kohta kaksikymppinen.  Perhettäni ovat
isä, äiti, pikkuveli, äitipuoli ja
kaksi velipuolta.
2. …eipä tässä työn ohella muuta
ehdi harrastaa…
3. KPS
4. Potkutekniikkka ja peliäly
ovat vahvuuksiani.
5. ”Se mikä ei tapa, niin
vahvistaa!”
6. Toimintaelokuvat ja
rakkauselokuvat.
7. Suomalainen musiikki.
8. Kana ja makarooni.
Heidi Vest, keskikenttä
1. Olen 26-vuotias.
2. Harrastan sulkapallon
pelaamista.
3. PeIK, FC Sport; FC United, Blue
Devils (USA), Åland United
4. Jätän tämän muiden
arvioitavaksi.
5. “Avaa silmäsi!”
6. Elämä on parasta elokuvaa.
7. The Voice
8. Mamin lihapullat ja muusi
on vahva ykkönen.
Seppälä Ella, hyökkääjä
1 19-vuotias sinkku
2. Lapuan mestaruus kuulantyönnössä (juniorina siis)
3. Lapuan Virkiä
4. Kärkkäri!
5. –
6. Kaikenlaisia elokuvia on kiva
katsella kaveriporukassa.
7. Ei mitään erityisiä
vaatimuksia musiikille.
8. Kaikkiruokainen!
Nina Joukainen,
puolustaja
1. 25-vuotias, avoliitossa asuva
2 Unelma-ammatti on
saavutettu!
3. GBK
4. Kokenut pelisilmä
5. ”Täysillä kohti uusia
haasteita!”
6. Hyvässä seurassa kaikki
elokuvat käyvät!
7. Sama tilanne kuin edellisen
kysymyksen kohdalla!
8. Kaikkiruokainen.
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Kuva-albumin
kertomaa
A-junioreista
vuosikymmenten
takaa
A-juniorit yli 60 vuoden takaa.
Edessä vas. Erkki Valaste, Alf Lindqvist, Ilkka Rissanen, Olof Saksa
ja takana Reijo Perkkiö, Eero Vantunen, Vihtori Svahn, Jukka Niemi,
Veikko Salo, Eino Vainio ja Matti
Lento.
A-juniorit reilun 40 vuoden takaa. Edessä vas. Heimo Petäjävuori, Jorma Vacklin, Håkan Johansson, keskellä Kimmo Kangas,
Timo Lehto, Hannu Lilja ja takana
Tapio Raatikainen, Kari Raatikainen, Raimo Kuula, Jukka Alkula ja
Sakari Koskela.

Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700

KUKKA-MATTSSON
KOKKOLA–KARLEBY
HAKALAHDENKATU 76. HAKALAXGATAN 76
PUH. 831 2303 TEL.
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Petska, 50, ”omistaan”:

Urheilullinen asenne naisissa kohdallaan
On tämän päivän KPV:n ja
juuri nyt varsinkin seuran
naisjoukkueen onni, että Peter ”Petska” Haldinin viihtyminen Vaasassa puoli vuosisataa sitten supistui lyhyeksi,
vajaan vuoden mittaiseksi. Ensin ensimmäisen auringonvalon havaitseminen Vaasan synnytyssairaalassa ja sitten alle
kävelyikäisenä jo poika tuli perheen mukana Kokkolaan. Näin
nuorukainen tuli jalkapallokaupunkiin ja heti tietysti pallon
perään. Oma pelaaminen päättyi kuitenkin jo 12-vuotiaana
loukkaantumiseen ja lajeiksi
vaihtuivat purjehtiminen ja vesihiihto.
Uudet roolit jalkapalloilussa
tulivat hänen eteen syksyllä
1993, kun joukko KPV:n edustusjoukkueen vanhempia pelaajia tuli pyytämään häntä tavallaan heidän edustajakseen
johtokuntaan. Tuota ensimmäistä johtokuntajaksoa kesti
kaksi vuotta ja 2001 alkoi toinen, seitsemän vuoden jakso
seuran huipulla.
Mutta vaikka mies ei olekaan
joka vuosi ollut johtokunnassa,
on hänen toimintansa näkynyt
ja kuulunut seurassa, onneksi.
Mies ei ole ollut titteleiden perään, mutta on aina ollut valmis
pistämään rukkaset käsiinsä,
kun seurassa on työmiestä tarvittu. Ja tavallaanhan titteli
tuli talvella vieläpä aivan korkeimmalta taholta, kun hänet
kutsuttiin Suomen Palloliiton
huippujalkapallovaliokuntaan
yhdessä Juha Reinin kanssa.
Uusi lehti
Peterin
sen käsittelemä
luonnos
kirjan jalkapallosisällöksi tuli
historian kirjassa alkoi syksyllä
2002.
Silloin
joukkueellinen
BKirjan
alkuosaan
tulee
tiivistelmä vuosista
juniorityttöjä
seisoi
ta1930–1980
ilman näihin
vuosiinoven
kuuluvia
kana ja olivat pyytämässä häntä
valmentajakseen. Peter empi
hieman,
etteijulkistaa
hän halua
lähteä
lötietoja
on tarkoitus
nyt ykkösosaa
toiseen ja varsinkaan kilpailevaan seuraan. Tytöt ilmaisivat,
ettei se
olekaan junioripäälliköt
heidän vaatikoonpanot,
valmentajat,
ja
muksensa, vaan he itse haluavat sekä
tullamaalintekijät
KPV:hen. Seniin
oli tarkkaan
merkitlanneet
tävä osa sitä naisjalkapalloilun
lähtölaukausta, joka toi uuden
aikakauden seuraan ja on sitjohtanut
räjähdysmäiriikki.temmin
Tavoitteena
on esimerkiksi
tuottaa
seen kasvuun.
palloilussa koetusta. Erityisesti toivotaan
Tytöistä lukuun,
aloitettiin
ja nyt on
yhteydenottoja
jossa muistellaan
edessä toinen kesä tasavallan
Liigassa.
Miuksia,huipulla,
tai kentillä,Naisten
ottelumatkoilla
ja muissa
ten
näin
on
päässyt
tapahtuKPV:hen liittyvissä kokoontumissa kuultua
maan?
– On todella tapahtunut
joukko hienoja onnistumisia,
tavan mahdollisimman monia palloveikkoja
kentällä on menty tärkeissä asioissa paljon eteenpäin ja kaikilla tuntuu olevan hyvä olo.
tamatta. Apu voi tulla postitse paperilla tai
Toki Ykkösen vuotena ajatus oli
vähän sellainen, että kauankotoinahan
puhelimitse.
Liitä palautustakestää
haluttuun
tätä taaperrusta
ja
kestänkö itse sitä. Usko vahvistui, kun saatoin havaita sen iloisen, terveen urheilullisen ja sitoutumiseen valmiin asenteen,
jolla nuoret naiset paneutuivat
neilleharrastukseen.
Olli Peltoniemelle, Pekka Kuuselalle
ja Voitto
Kentalalle. Myös muiden,
seuran
Joukkueessamme
on nyt
reiluottamustehtävissä
olevienJoukossa
kautta tieto
lut 20 pelaajaa.
on
toki muutamia varsin nuoria,
jotka ovat tulleet mukaan - eiden vät
toivotaan
olevan perillä
välttämättä
vielä viimeistään
varmana
huhtikuussa.
Tavoitteena
saada kirja
peliajasta,
mutta on
varmana
halusta kehittyä korkeimmalla
tasolla ja hyvässä valmennuk-

sessa. Ja tuota tasoa on sarjan
lisäksi omissa harjoituksissa,
kun pelipaikasta ja -ajasta kisaa
useita nuorten maajoukkuekuvioissa olevia tyttöjä. Eli tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä.
Olemme tavallaan koko pohjoisen Suomen joukkue, kun yhteistyöhön on osoitettu kiinnostusta Kajaanista ja Oulusta.
Olemme taustaryhmässä laatineet ehkä rohkealta kuulostavan kolmen vuoden projektin,
joka huipentuisi mitalijoukkueeksi, paljastaa ”Petska” visioita. Hän ei halua nostaa joukkueesta vielä nimillä ketään
esiin, vaan korostaa ryhmän halua profiloitua joukkueena, yhteistyöllä. Yksilöt tulevat kesän
mittaan esiin sanomattakin.
– Menestyksen myötä naisjalkapalloilu on saanut täälläkin harrastajien lisäksi paljon
uusia ystäviä. Penkillä olevat
pelaajat tietävät, että joukkueeseen kuuluu enemmän kuin
yksitoista pelaaja ja kadulla ihmiset tulevat aikaisempaa useammin kyselemään joukkueen
kuulumisia. Arvostuksen kasvun on voinut kokea päivä päivältä ja onneksi myös sponsoreitten suusta, kiittelee ”Petska”.
Hän uskoo, että vuodelle laadittu noin 130 000 euron bud-

jetti tulee hoidetuksi, vaikkei se
uskon asia olekaan.
Edessä on toinen perättäinen
liigakausi, millä ajatuksilla ja
odotuksilla leikkiin lähdetään?
– Tiedämme, että sarja on nyt
kovempi kuin viime vuonna.
Vahvoja ovat vahvistuneet HJK
ja PK-35, mestari-Åland ja ehkä
joukkoon kuuluu myös United
Pietarsaaresta. Oma tavoite on
tälle kaudelle sijoittua 8-9 paikkeille, mutta turvallisesti sarjapaikan uusijana. Mielenkiintoinen ja ehkäpä hauskakin juttu
oli se, että meidät peräti neljä
seuraa nimesi sarjan ”mediaseksikkäimmäksi” joukkueeksi eli
joukkueeksi, joka saa katsomoihin suurimmat väkimäärät.
Kaiken kukkuraksi vain yhdeksän päivää ennen sarjan
avausta tiedettiin lopullinen
kilpailusysteemi. Tällaiselle toiminnalle tuskin yksikään seura
hurrasi ja aion ottaa asian esille
huippujalkapalloilun valiokunnassa. Ei ole mielekästä, että
päätös sorvataan virkamiestasolla ja liittohallitus nielee sen
seuroja kuulematta. Sarja karsitaan 12 joukkueen sarjasta 10
joukkueiseksi eli kaksi putoaa
suoraan ja kolmanneksi viimeinen karsii sarjapaikasta. Kolmen
vuoden projekti edellyttää sitä,

Peter Haldinin jalkapallokokemus KPV:ssä ulottuu sekä mies- että naisjoukkueisiin.
että emme kuulu tuohon joukkoon.
Näin Peter puolitoista viikkoa
ennen sarja-avausta synttärihuuman keskellä. Onnittelut
tässäkin yhteydessä ja kiitokset

pyyteettömästä työstä, jossa kelloon ei juuri ole katsottu. Leipätyö teknikon koulutuksen
omaavalla Peterillä on kaupungin kiihkeärytmisessä ”rahasammossa”, satamassa työnjohtajana.

LIITY JÄSENEKSI
KOKKOLAN PALLO-VEIKKOIHIN
JUHLAVUONNA 2010!
Maksamalla jäsenmaksun ¼ tai kannattajajäsenmaksun ¼ oheisella tilisiirrolla tai suoraan
nettipankissasi KPV:n Juniorit ry:n tilille, olet seuran täysivaltainen jäsen.
Kokkolan Osuuspankki 516200-235252
Nordea 201118-142466
Jos haluat jäsenmaksun lisäksi tai sen sijasta muutoin tukea seuran toimintaa, maksa
tukimaksuna haluamasi summa samalle tilille.
Maksua suorittaessasi täytä viestiosaan nimi ja osoite, jotta voimme toimittaa jäsenkorttisi
oikeaan osoitteeseen.
KPV:n nettisivuilla ”Liity klubiin” on sähköinen jäsentietolomake, jonka täyttämällä ja
jäsenmaksun suorittamalla jäseneksi liittyminen onnistuu myös.
Tutustu seuran toimintaan nettisivuilla www.kpv.fi
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Kokkolan Osuuspankki 516200-235252
Nordea 201118-142466
KPV:n Juniorit ry
Kokkola

TILISIIRTO GIRERING

Maksaja

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
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Junioripäällikön mietteitä
Jälleen olemme uuden kauden
kynnyksellä ja on sopiva hetki
tehdä pieni luotaus menneeseen sekä luodata hiukan tulevaisuuteenkin. Vuonna 2009
KPV:n junioripelaajien määrä
jatkoi tasaista kasvuaan ja ylitimme ensimmäistä kertaa
400 lisenssipelaajan määrän.
Olimme SPL:n Keski-Pohjanmaan piirissä kakkosena, kun
mittarina käytettiin pelaajamäärän prosentuaalista kasvua. Olemme jatkuvasti ison
haasteen edessä, kun vapaaehtoistoimijoiden isoilla työpanoksilla yritämme pitää toimintaamme haastavana. Työ
vaatii sitoutumista ja vaatimustaso niin pelaajien kuin vanhempienkin taholta on korkeaa luokkaa.

Jalkapallokoulusta
kohti Akatemiaa
Viime kesän jalkapallokoulu oli
ikimuistoinen tapahtuma. Eikä
vähiten sen vuoksi, että paikalla
oli yli 130 pientä vihreäpaitaa.
Viikko vietiin läpi Peuraharjun Sepon ammattitaitoisessa
ohjauksessa ja apuna toimivat
juniorivalmentajamme sekä juniori- ja edustuspelaajamme.
Tulevassa kesäkuussa KPV:n
jalkapallokoulu pyörii jälleen
totutusti Santahaan nurmilla.
Ajankohta on 8-11.6. Tervetuloa mukaan kaikki jalkapallosta
kiinnostuneet pojat ja tytöt.
Mennyt kausi oli kilpailullisestikin monin tavoin antoisa.
KPV:n Akatemia pelasi talvella
valtakunnallista akatemiasarjaa
valmentajansa Kim Huuhkan
johdolla ja nyt oltiin liikkeellä
KPV:n ja GBK:n yhteistyökonseptilla. Akatemiajoukkue koostui molempien seurojen pelaajista ja kokemukset yhteistyöstä
olivat hyviä. Hieno kausi KPV
Akatemialta ja pelaajat saivat arvokkaita pelikokemuksia
plakkariinsa.
Seuran A- ja B-pojat osallistuivat menestyksekkäästi SPL:n 1.
divisioonaan ja pelaavat siellä
tulevallakin kaudella. D13-pojat (P96) voittivat aluesarjan ja
D13-tytöt (T96) voittivat ylivoimaisesti oman piirisarjansa.
C14-pojat olivat aluesarjassa
pronssilla ja kävivät haistelemassa valtakunnan kärkivauhtia Nike Premier-lopputurnauksessa Pajulahdessa. Yksi viime
kauden ikimuistoisimpia kokemuksia oli varmasti E10 (P99)
poikien ottelut FC Barcelonaa
vastaan Kokkola Cupissa. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan
tuntua, kun vihreät vipeltäjät
haastoivat ennakkoluulottomasti maailmankuulut vastustajansa loppuottelussa. Barca
oli vielä toistaiseksi parempi
joukkue, mutta KPV:ssa ollaan
oikealla tiellä ja vielä se Barcakin vapisee.
KPV kannustaa pelaajiaan
myös taitoharjoitteluun. Piirin taitokilpailuissa Hanna Vainionpää oli T99 sarjan ykkönen
ja Fanny Huuhka sijoittui toiseksi. P98 sarjassa Oliver Uusitalo oli toinen kuten myös Severi Kähkönen P00-sarjassa.
Taitoharjoitteluun kannattaa
panostaa ja muistaa se tosiseikka, että ilman perustaitojen
ahkeraa kertaamista ei voi kehittyä huippupelaajaksi. Kova

KPV:n juiorivalmentajia Emiratesin edustalla ennen Arsenal-Birmingham-ottelua: vas. Kaj Huuhka, Timo Nurmi, Jouko Vierimaa, Marko Lehtonen,
Hannu Laakso ja Tapio Hakala. KPV:n junioritoimihenkilöt olivat viime lokakuun lopussa perinteisellä (kolmas kerta) Lontoon opintomatkallaan.
Matkassa oli mukana yhteensä 24 KPV-henkistä: valmentajia, joukkueenjohtajia, puolisoita ja jälkikasvua. Matkan ohjelmassa olivat ottelut QPRPreston, Arsenal-Birmingham ja Fulham-Hull.
työ ja toistot ovat kaiken tae
tuossakin jutussa.
Väinö Paavolaisen 100-vuotisjuhlaturnaus järjestettiin marraskuussa isänpäivän viikonloppuna ja tapahtumasta on
tarkoitus tehdä perinne. Myös
Keskipohjanmaa-turnaus järjestettiin tänä vuonna maaliskuun
lopulla ja Kipparihallissa kirmasi yli 600 junioripelaajaa pelaten yli 100 ottelua. Mahtavia
tapahtumia olivat molemmat
ja suuret kiitokset talkooporukoille tapahtumien jouhevasta
läpiviemisestä.

Yksilön kehittämiseen
pääpaino alkuvaiheessa
Tuleva pelikausi on tätä luettaessa pyörähtänyt jo monissa
juniorisarjoissakin käyntiin.
KPV ei seuratasolla halua hakea hampaat irvessä pokaaleja
ja turnausvoittoja pikkukenttien tapahtumissa. Pääpaino
pikkukenttien toiminnassa seurassamme on yksilöiden kehittämisessä,
joukkuepelaamisen ja joukkueessa toimimisen
opettelussa. Pelejä toki lähdetään voittamaan ja voittaminenhan on kaikin tavoin keskimäärin mukavampaa kuin
häviäminen, mutta yksittäisen
pelin tai turnauksen voitto ei
ole pikkukentillä kaiken tekemisemme itseisarvo. Kilpailu ja
sarjamenestymiset tulevat vahvemmin kuvaan mukaan isojen
kenttien ikäluokissa.
Haluamme seurassa tarjota
pelaajillemme mahdollisuuden pelata parhaita vastustajia vastaan. Käytännössä tuo
tarkoittaa aluesarjapelaamista
(D13-C15) ja SPL:n sarjoissa
pelaamista (B- ja A-juniorit).
Kaikki joukkuemenestys mitä
sieltä mahdollisesti tulee, on
hienoa bonusta hienolle seurallemme ja hienoille junioripelaajillemme. On tärkeää, että
yksilömme saavat kehittyä kovimpia mahdollisia pelejä pelaten. Yksilön kehittämistä tukee

vahvasti myös Rauno Lesosen
rooli seuramme junioreiden
valmennuspäällikkönä. Rauno
on jo kevään ajan pyörittänyt
taito- ja kykykouluja Kipparissa
ja meininki tapahtumissa on
ollut ihailtavan vauhdikasta.
Pelaajien silmissä on palanut
valtava ilo ja halu kehittyä jalkapalloilijana. Työtä, työtä ja
vielä kerran työtä…
Pallokosketuksia ja hikeä
ei ole säästelty harjoituskauden aikana Kipparissa ja koulujen saleissa. Juniorijoukkueidemme valmennustiimit ja
pelaajat ovat jälleen kerran
tehneet valtavan työmäärän
valmistautuessaan haasteisiin.
Haluan esittääkin tässä yhtey-

dessä kiitoksen seuran puolesta
siitä arvokkaasta työstä, jota pelaajien vanhemmat ja joukkueiden taustalla puurtavat toimihenkilötiimit tekevät. Kiitos ja
kumarrus!

KPV:n juhlavuosi
huomioi nuoretkin
Tuleva kesä on KPV:lle juhlakesä. Perinteikäs seuramme
täyttää kuluvana vuonna 80
vuotta ja junioripelaajat juhlivat läpi kesän pelaamalla.
Joukkueitamme on lähdössä
turnauksiin ympäri Suomen ja
onpa joukkueitamme lähdössä
Ruotsiinkin pelaamaan. Kannetaan perinteikästä vihreää pai-

taamme kunnialla ja edustetaan
seuraamme terveellä ylpeydellä
hieno historiamme tiedostaen.
Juniorit juhlivat seuramme 80vuotista taivalta KPV Family
Meetingin merkeissä Santahaan urheilupuistossa lauantaina 17. heinäkuuta ja tietysti
omissa pelikauden päättäjäisissä marraskuussa. Vuoden
ohjelmassa on tietysti jännittäviä pelejä sekä rentoa yhdessäoloa KPV-hengessä. Tervetuloa kaikki mukaan.
Toivotan vauhdikasta ja maalirikasta pelikautta kaikille
joukkueillemme ja vietetään
yhdessä hieno juhlavuosi.
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KPV:n junioritoimihenkilöt
2010
Junioripäällikkö: Tapio Hakala
Valmennuspäällikkö: Rauno Lesonen
Jalkapallokoulu: Seppo Peuraharju
Taloudenhoitaja: Petri Gustafsson
Pojat:
KPV Akatemia:
Joukkueenjohtaja: Jouko Vierimaa, gsm: 046 8760 594
Vastuuvalmentaja: Kim Huuhka, gsm: 050 3452312
Valmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Gunnar Isosaari
A
Joukkueenjohtaja: Jouko Vierimaa, gsm: 046 8760 594
Vastuuvalmentaja: Hannu Laakso, gsm: 0400 566296
Valmentaja: Kari Vanhakangas
Valmentaja: Gunnar Isosaari
B
Joukkueenjohtaja: Tapio Hakala, gsm: 040 5274133
Vastuuvalmentaja: Rauno Lesonen, gsm: 045 6744594
Valmentaja: Antti Ylimäki
Huoltaja: Timo Polso
C15 (95)
Joukkueenjohtaja: Erkki Paavolainen, gsm: 050 5417989
Vastuuvalmentaja: Antti Ylimäki, gsm: 044 7500641
Valmentaja: Tapio Hakala
Huoltaja: Timo Polso
Rahastonhoitaja: Annika Aartsen
C14 (96)
Joukkueenjohtaja: Janne Korkiakangas, gsm: 0500 566698
Vastuuvalmentaja: Timo Åstrand, gsm: 040 8279114
Valmentaja: Markku Tuikkanen
Valmentaja: Vesa Ruokoja
Huoltaja: Pertti Sipiläinen
Rahastonhoitaja: Martti Huhta
D13 (97)
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhynmäki, gsm: 044 5199166
Vastuuvalmentaja: Kai Renlund, gsm: 040 7670218
Valmentaja: Mika P. Heikkilä
Valmentaja: Ari Kauppinen
Valmentaja: Jari Heinonen
Rahastonhoitaja: Nina Järvelä
Tiedottaja: Susanna Koski.....................
D12 (98)
Joukkueenjohtaja: Vesa Nurmi, gsm: 040 4453109
Vastuuvalmentaja: Mika Lindholm, gsm: 044 3757442
Valmentaja: Mika Jokelainen
Valmentaja: Kai Alajoki
Valmentaja: Teemu Mäki
Valmentaja: Ari-Pekka Uuskartano
Huoltaja: Timo Levoska
Rahastonhoitaja: Heikki Rautapuro
E11 (99)
Joukkueenjohtaja: Petri Gustafsson, gsm: 050 5728164
Vastuuvalmentaja: Seppo Peuraharju, gsm: 050 3304056
Valmentaja: Teemu Kerola
Valmentaja: Antti Porko
Huoltaja: Juha Nurmela
Rahastonhoitaja: Anne Valavaara
E10 (00)
Joukkueenjohtaja: Tapio Järvinen, gsm: 050 3343810
Valmentaja: Ari Lakanen
Valmentaja: Jari-Pekka Halonen
F9 (01)
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura, gsm: 050 5065280
Vastuuvalmentaja: Petri Haapasalo, gsm: 050 5251709
Valmentaja: Markku Palosaari
Valmentaja: Jaakko Hanhikoski
F8 (02)
Joukkueenjohtaja: Marko Mäkinen, gsm: 040 5048400
Vastuuvalmentaja: Marko Lehtonen, gsm: 040 5526450
Tytöt:
B
Joukkueenjohtaja: Sirpa Koivisto, gsm: 050 4035088
Vastuuvalmentaja: Janne Koivisto, gsm: 050 4125734
Rahastonhoitaja: Minna Mansikkamäki
Rahastonhoitaja: Heidi Äyhynmäki
C14-15 (95-96)
Joukkueenjohtaja: Sini Laakso, gsm: 040 5399670
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström, gsm: 0400 746641
Valmentaja: Jukka Känsäkangas
Valmentaja: Mikael Dahl
Huoltaja: Pia Mannström
D13 (97)
Joukkueenjohtaja: Marita Hakala, gsm: 040 5209146
Vastuuvalmentaja: Pasi Torppa, gsm: 040 7062442
Valmentaja: Pertti Salonen
D12 (98)
Joukkueenjohtaja: Satu Puusaari, gsm: 050 5246765
Vastuuvalmentaja: Kaj Huuhka, gsm: 040 5484678
Valmentaja: Hannu Lehto
Valmentaja: Petri Rintala
E11 (99)
Joukkueenjohtaja: Satu Puusaari, gsm: 050 5246765
Vastuuvalmentaja: Timo Nurmi, gsm: 040 5429113
E10 & F9 (00-01)
Joukkueenjohtaja: Tiina Perkiö, gsm: 050 5065873
Vastuuvalmentaja: Marko Palosaari, gsm: 050 5065876
Vastuuvalmentaja: Patrik Tuukkanen, gsm: 040 7175312
Valmentaja: Sebastian Tuukkanen
F8 (02)
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström, gsm: 0400 746641
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Yksilölähtöisellä valmennuksella
junioreista edustusjoukkueeseen
KPV:n uudella juniorivalmennuspäälliköllä Rauno Lesosella
on selkeä näkemys siitä, mihin
nykyaikainen juniorivalmennus perustuu kansallisesti ja
kansainvälisesti.
– Vaikka jalkapalloa pelataan
joukkueena, jokainen pelaaja
on yksilö.
Kukin pelaaja voi tehdä asiat
oikein sillä omalla tavallaan.
Toisin sanoen kentällä on useita
eri tapoja ratkaista tilanteita, ja
sen takia ei ole myöskään vain
yhtä tapaa harjoitella, valmennuspäällikkö korostaa.
Hän muistuttaa tunnetusta
tosiasiasta, että jollakin juniorilla puutteena voi ola taidollinen, toisella fyysinen tai henkinen ominaisuus. Siksi jokainen
pelaaja tarvitsee omanlaistaan
valmennusta ominaisuuksistaan riippuen. Lesonen kiteyttää asian niin, että futis on
joukkuekeskeinen mutta yksilölähtöinen urheilulaji.
– Myös meillä KPV:ssa haasteena on nivouttaa yksilölähtöinen harjoittelu nuorimmissa junioreissa joukkueharjoitteluun
siten, että 12-vuotiaaksi mennessä pelaaja on kasvanut taidollisesti ja liikunnallisesti mahdollisimman monipuoliseksi ja
aktiiviseksi pelaajaksi, joka kestää erilaisia ärsykkeitä.

Harjoituksiin lisää
monipuolisuutta
Entä mitä tuo edellinen tarkoittaa käytännössä, kuinka asioiden täytyy kulkea siellä yksittäisessä harjoituksessa?
– Jos pohjaksi lyödään taidolliset ja fyysiset herkkyyskaudet, niin kärjistäen juniorin pitäisi harjoitella 40 tuntia
viikossa. Mutta ei se tietenkään
niin mene. Sen sijaan kun harjoitukset ja yksittäiset harjoitteet suunnitellaan oikein, esimerkiksi syöttöä, reaktiokykyä
ja ketteryyttä voidaan harjoittaa yhdessä ja samassa harjoitteessa.
– Samoin on fysiikan laita. Jos
tempo 1,5 tunnin harjoituksessa on riittävän korkea, ei silloin yleensä tarvitse enää lähteä
erikseen juoksulenkille. Tärkeää
on se, että valmentajat ajattelevat tekemistä monipuolisesti.
– Espanjalaiset ovat tuoneet
harjoitteluun hallitun kaaoksen. Ihailen valmentajia, jotka
pystyvät toteuttamaan harjoitukset niin, että niissä oikeasti
tapahtuu asioita vaikka ulkopuolisen silmin toiminta saattaa näyttää sekasortoiselta.
Rauno Lesosen mukaan on
tärkeää ymmärtää, että kentällä pelaajalla voi olla ratkais-

KPV:n 97-98-syntyneiden kykykouluryhmän pelaajat kuuntelevat tarkasti, mitä valmennuspäällikkö Rauno Lesosella on sanottavanaan.
tavanaan yhden ottelun aikana
kymmeniä, jopa satoja yksittäisiä asioita. Niitä tilanteita varten pitää harjoitella niin monipuolisesti ja niin paljon, että
jossain vaiheessa ratkaisut pelin tiimellyksessä tulevat pelaajan selkäytimestä.
Valmennuspäällikön mielestä
juniori pystyy kasvamaan harjoittelemalla ja oppimalla luovaksi pelaajaksi.
– Luovaksi voi kehittyä harjoittelemalla niin paljon erilaisia malleja, että tietyssä pelitilanteessa
pelaajalla
on
takataskussaan yhden sijasta
useita erilaisia vaihtoehtoja. Ja
tietenkin hänellä on myös oltava rohkeutta toteuttaa omia,
jo harjoiteltuja itsenäisiä ratkaisuja.
– Lisäksi tarvitsemme erilaisia
pelaajia. Valmennuksen pitää
tuottaa erityyppisiä yksilöitä,
jotka kuitenkin ajattelevat pelaamisesta isossa kuviossa samalla tavalla.
Junioripäällikön seuratessa
KPV:n juniorijoukkueiden harjoituksia hän toivoo näkevänsä
paljon vaikkapa 3 v. 3- ja 4 v. 4.pienpelejä.
– Kun pienepelejä pelataan, ja
yleensäkin harjoitellaan, erilaisilla variaatioilla ja säännöillä

kuten kosketusrajoituksilla, ja ylläpidetään hyvää tempoa, silloin
ärsykkeet vaihtelevat ja pelaajat
kehittyvät monipuolisesti.

Coerver pohjana
uudelle tekemiselle
Jotta Lesosen teesit modernista
juniorivalmennuksesta toteutuvat käytännössä, tarvitaan muutoksia totutussa ja perinteiseksi
mukautuneessa käytännön valmennustyössä.
– Haluan harjoitusten kehittyvän siten, että niissä korostuvat entistä enemmän aktiivisuus, tempo ja monipuolisuus.
Kun katson harjoituksia, toivon
näkeväni tekemisessä sykettä ja
sitä, että pelaajat oikeasti tekevät asioita nopesti ja hyvällä
tempolla. Vaatimustasoa pitää nostaa koko ajan niin, että
harjoitukset ovat haastavia ja
että niiden jälkeen pelaajalla
on hyvä olo. Harjoituksissa pitää olla aina myös osioita, joissa
asioita tehdään täysillä pelaajan
omalla tasolla.
– Tuloksia ei näe hetkessä
mutta uskon, että jo ensi
vuonna valmennuksen kehittymisen näkee siten, että KPV:n
ikäryhmäjoukkueet käyttävät
nykyistä enemmän samanlaisia

harjoitteita, harjoitustempo on
noussut ja että läpi eri ikäryhmien valmentajat puhuvat pelaajille samaa kieltä.
Valmennuspäällikön mukaan
seuran uusi tekemisen ja valmennuksen kulttuuri perustuu
paljolti maineikkaaseen Coerver-harjoitteluun.
– Kokkolassa on edelleen mahdollisuus kasvattaa taitavia yksilöitä sekä samalla nostaa perusosaamista joukkuetasolla.
Se edellyttää, että seuran sisälle
syntyy ajattelu yksilölähtöisyydestä eikä seuran sisälle synny
suljettuja piirejä. Pitää olla joustava sen mukaan, mikä on yksittäiselle pelaajalle paras vaihtoehto.
– Valmennuspäällikkönä minun tärkein tehtäväni on auttaa valmentajia tuottamaan
pelaajia KPV:n edustusjoukkueeseen. Kun pelaajia viedään
yksilölähtöisesti
eteenpäin,
heillä on mahdollisuus nousta
KPV:n edustusjoukkueeseen ja

sitä kautta jopa kansainvälisille ammattilaiskentille. Maailmalta pelaaja toivottavasti palaa takaisin kasvattajaseuraansa
ja tuo puolestaan itse mukanaan
uutta osaamista seuraan, Lesonen linjaa.
Kun puhutaan jalkapallojunioreiden kehittämisestä ja Kokkolasta, ei voi ohittaa olosuhteita.
– Kokkolaan tarvitaan ehdottomasti toinen halli ja ulos rakennettu tekonurmi. Hallin ei
tarvitse olla täysimittainen vaan
juniorihalli, jonne mahtuu kerralla kaksi joukkuetta.
– Jalkapallon harrastajamäärät ovat Kokkolassa poikkeuksellisen suuret koko maankin
mittakaavassa.
Uusien kenttien tulorahoitus
on näillä luvuilla varmasti kunnossa. Nyt tarvitaan taho, joka
ryhtyy pikaisesti viemään olosuhdeasiaa eteenpäin, Lesonen
vetoaa.
Jorma

KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN
• rahtipalvelut kattavasti kotimaassa
• kiviainesmyynti ja -toimitukset
• kuljetus-, nosturi- ja vaihtolavapalvelut
• maanrakennusurakointi

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola
Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi
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Tästähän se alkoi Wanhan Kallen todistaessa talvella 2004/2005, mutta pian joukkue jo saattoi esiintyä yhtenäisissä asusteissa.

Tyttöjoukkueita KPV:lla
riittää joka ikäluokkaan
Harvassa ovat ne jalkapalloilijat, joilla on esitettävänä yhtä
mittava pelaajaura kuin on
Rolf Mannströmillä, joka kaupungin jalkapallopiireissä tunnetaan paremmin lempinimistään ”Manne” ja aikaisemmasta
”Roopesta”. Lempinimen vaihdon muistaa Rolf tapahtuneen
Urheilukomppanian aikoihin ja
nimen keksijänä hän pitää Kai
Haaskiveä. Ensi kerran juniorivuosien jälkeen hän pukeutui
19-vuotiaana KPV:n edustusjoukkueen pelipaitaan 1976.
Siitä aukeni tie virallisten otteluiden jalkapallokentille, joka
jatkui vielä viime kaudella ja
saattaa jatkua edelleen. Hänen
pikainen arvio on, että pelejä
on kertynyt 700–800. Niistä
194 on pelattu KPV:n edustusjoukkueessa 1976–78, 1982–87
ja 1995. Väliin mahtuvat pelivuodet Ruotsissa, Seinäjoella ja
nyttemmin ikämiehenä NoStarsissa. Palloliiton kirjoihin hänet
on merkitty KPV:ssa viisi kertaa
maalintekijänä. Kaiken kukkuraksi on tullut maaottelukokemusta ikämiestasolla. Asiaa
tuntevat sanovat, että vielä nykyään tiukkaa tekee nuoremmillakin pysyä hänen lenkkivauhdissa.
Tuosta saatua rikasta kokemusta hän ei ole kuitenkaan
jättänyt vakan alle, vaan lupautui ja innostui reilut viisi vuotta
sitten mukaan käynnistämään
KPV:n tyttöjalkapalloilun. Kipinä itselle tuli omilta tyttäriltä
Idalta, Adalta ja Lotalta ja sitä
myöten jalkapalloilu on nielaissut koko perheen, aviopuoliso
Pia myöten.
Rolf on todella oiva esimerkki
”entisille pelimiehille” siitä,
että oppimaansa voi olla monella tavalla siirtämässä seuraaville ikäluokille. Ennen tyttöjen
valmennukseen siirtymistä hän
hankki kokemusta miesten ja
poikien valmentamisessa. Kaiken tämän ohessa hän on ollut myös johtokunnassa sekä
on myöhemmin tilitoimistonsa
kautta hoidellut seuran kirjanpitoa. On aihetta ihmetellä ajan
ja mielenkiinnon riittävyyttä.
Mutta annetaanpa Rolfin itsensä muistella niitä hetkiä,
jolloin koko homma pantiin
alulle.

– Mitään varsinaisia vaatimuksia aloituksen suhteen ei
ole. On hyvä tiedostaa ja hyväksyä, varsinkin jos hyppää
kesken kaiken leikkiin mukaan,
että joukossa saattaa olla taidossa jo pitemmälle ehtineitä.
Odotusarvo jokaisesta muodostuu valmentajien pääkopassa
erikseen ja tytön on itse pyrittävä säilyttämään vähintäänkin
oma tasonsa ja mielellään sitä
vähitellen pyrkiä nostamaan.
Harjoituksissa pääpaino on
jalkapallopelin perusasioissa,
omassa liikkumisessa ja pallon
hallinnassa tiivistää Rolf toiminnan.

Satojen otteluiden kokemuksella on Rolf Mannströmillä taitoa näyttää, miten oikea kanuuna lähtee.
Niin, aika rientää. Nyt kun
muistelen, niin oma innostukseni alkoi syksyllä 2003. Sorviston ”Kaide” kävi toimistossani
valittelemassa siitä, kun hänen
tyttärensä Lotta haluaisi pelata
KPV:ssa, mutta ei löydy joukkuetta. Tiedustelin asiaa itsekin KPV:n juniorivastaavilta ja
sain kuulla, että joitakin tyttöjä
käy parhaillaan KPV:n jalkapallokoulua. Sovimme Kaiden
kanssa, että menemme illalla
käymään tyttäriemme (minulla Ada) kanssa Kirkonmäen
kentällä ja laitetaan harjoitukset pystyyn. Lotta oli silloin yhdeksän ja Ada seitsemän.
Kaide tuli ja aikoi vain jättää
Lotan harjoituksiin, mutta eihän se onnistunut, koska nimesin hänet heti tuoreen
tyttöjoukkueemme
toiseksi
valmentajaksi. Syksyn harjoituksiin tuli aina jokin uusi
tyttö, niin että kauden (2003)

lopulla meitä oli jo lähes parikymmentä 5-9 vuoden ikäistä
jalkapallotyttöä. Harjoitukset
olivat väliin erittäin kiihkeitä,
koska tytöt olivat heti alusta alkaen täysillä mukana. Muistan
Kaiden harjoitusten usein venyneen, koska hän joutui usein
harjoitusten jälkeen lepyttelemään Lottaa saadakseen hänet
houkuteltua autoon ja kotiin.
Meidän valmentajien pelijaot,
tuomiot tms. eivät olleet silloin menneet aivan niin kuin
ne olisivat Lotan mukaan pitäneet mennä. Kun näki ja koki
heidän innostuksensa, niin se
sama innostus varmaan tarttui
meihin valmentajiinkin, muistelee Rolf.
– Tyttöjalkapalloilun tulevaisuus seurassa näyttää tällä hetkellä varsin valoisalta. Joukkueita on kaikkiin seitsemään
ikäluokkaan ja harrastajamäärä
liikkuu 130–140 vaiheilla.
Kasvu on ollut todella räjäh-

dysmäinen, kun liikkeelle lähdettiin oikeastaan vasta 2003.
Uusia tulee ja saa tullakin jatkuvasti lisää. Hieno juttu on
sekin, että kaikilla joukkueilla
on hyvät valmentajat. Heistä
monilla on oma pelaajaura takana, useilla myös valmentajakoulusta ja lisäoppiin on valmiutta sikäli kuin sitä olisi tarjolla,
kertoo Rolf.
– Toimintaan mukaan tulo
ei tyttöjalkapalloilussa ole sen
kummempaa kuin missä muussa
harrastuksessa tahansa. Sen verran kuitenkin voi toivoa, että
heti eka kerralla otettaisiin ohjenuoraksi pitempijännitteinen
toiminta. Se tarkoittaa sitä, että
oltaisiin paikalla aina kun sovitaan eikä vain kerran silloin tällöin. Tulosten suhteen on syytä
olla kärsivällinen ja kyllä ne tulevat aikanaan, jos jaksaa harjoitella, korostaa Rolf ja toivoo
myös lasten vanhempien ottavan nämä asiat huomioon.

Harrastuksen epäkohtia Rolf
ei lyhyessä keskustelutuokiossa tunnu keksivän. Kun hallissa seuraa sivullisena tyttöjen
innostusta tekemiseen ja valmentajien ohjeiden säntillistä
noudattamista, on helppo uskoa, ettei ongelmia kovin paljon olekaan. Ihmekös tuo, jos
valmentajakin viihtyy tuossa
porukassa. Julki hän mainitsee
merkittävänä ongelmana vain
sisäkauden olosuhteet, kun halliin on halu niin kovin monilla
muillakin.
– No se on sentään tunnustettava, että vaikeaa on joskus
ollut tyttöjen oikeiden nimien
muistaminen ja erottaminen
toisistaan. Varsinkin silloin,
kun on pitänyt tehdä kiihkeissä
otteluissa vaihtoja. Niin Anni,
Fanni, Janni, Sanni, Sanna,
Saana ja Sinna saattavat kävellä
kaikki vaihtoon yhtä aikaisesti,
vaikka olen tarkoittanut vain
yhtä heistä ja hänkin on ollut
jo valmiiksi vaihtopenkillä.
Seuran juniorijaosto nimitti
Rolf Mannströmin vuosi sitten
koko tyttösektorin tyttövastaavaksi ja siinä riittääkin hommaa, kun yrittää kaiken muun
ohessa pitää kaikkien joukkueitten talouslangat käsissä. Kaiken
jatkoksi voi vielä mainita, että
hän toimii myös tyttöjen piirijoukkueen valmentajana.
– Kun myös omat tytöt ovat
jaksaneet, niin kipinä on säilynyt, tiivistää Rolf juttutuokiomme päätteeksi.
Suosittelen piipahtamista tyttöjen harjoituksia ja pelejä seuraamaan. Siellä voi aistia tuon
ilon ja innostuksen.
Vote
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C-lohkon kolmas sija
pettymys akatemialle

Kuluneen kauden akatemiavastustajat olivat C-lohkossa
kovempia kuin edelliskaudella. Oulussa koko kaupungin ja naapurikuntienkin parhaat pelaajat saatiin samaan
akatemiaan, kun koululaitos
otti hoitaakseen eripuraisten
seurojen akatemiatoiminnan.
Vaasan (VIFK) akatemia puolestaan keräsi ruotsinkielisen
rannikkoseudun akatemiaikäiset Vöyriltä Närpiöön saakka.
KPV-akatemia toimi jälleen
yhteistyössä GBK:n kanssa ja
KPV-akatemiassa oli kaupungin parhaat pelaajat hyvin sitoutuneena käytettävissä. Tosin
maalivahtipuolella jäi hieman

vajaaksi, sillä 92-ja 91-ikäluokankin maajoukkuemaalivahti
Saku-Pekka Sahlgren osallistui
erinäisten estesyiden vuoksi
vain kolmeen akatemiaotteluun.
Vaikka ero lopputurnauspaikkaan levisi lopulta yhdeksitoista pisteeksi, ei ero kerro
koko totuutta. Käytännössä
tuo ero tuli kolmessa viimeisessä ottelussa, kun Vaasassa
hyvän avausjakson jälkeen
kaaduimme 3-0 tappioon. Avausjaksolla KPV-akatemialla oli
jopa rangaistuspotku ja pari
muuta hyvää tilaisuutta johtomaaliin. VIFK-akatemia teki
toisella jaksolla johtomaalin
ja lopussa kaunisteli lukemat.
Sarjan kaksi viimeistä peliä rakennettiin jo seuraavan vuoden akatemiaa.
Kaikkiaan
KPV-akatemian
pelitoimintaan osallistui talven aikana 31 pelaajaa. Näistä
KPV:n listoilla kaudella 2010
pelaa 20 pelaajaa ja GBK:n 11
pelaajaa. KPS-kasvatteja pelaajista oli neljä, joten voidaan
hyvin puhua koko kaupungin
joukkueesta.

Jokaiseen
akatemiapeliin
osallistui vain kolme pelaajaa,
Lauri Hakala, Oskari Hinkkanen ja Miika Ritala (mv). Yhdeksään merkintään ylsivät
Harri Hujanen, Aleksi Kangasvieri, Roni Karppi, Samu Laitinen, Kim Palosaari ja Konsta
Tastula.
KPV:n edustusjoukkueessakin
jo esiintynyt 17-vuotias Kim
Palosaari oli akatemian maalikuningas seitsemällä maalillaan. Se oli enemmän kuin
kolmasosaa joukkueen tekemistä maaleista. Teemu Hietala ja Samu Laitinen osuivat
kahdesti. Ville Huuhka, Oskari
Hinkkanen, Petteri Jokihaara,
Jussi Laakso, Roni Karppi ja
Aleksi Kangasvieri osuivat kerran.
Akatemiasarjan
C-lohko
VIFK.........10  8  1  1  33-13  25
Oulu........10  8  1  1  30-15  25
KPV.........10  4  2  4  16-17  14
Satakunta 10  2  3  5  16-26    9
JJK............10  2  3  5  20-31    9
Rovaniemi 10  0  2  8  14-27    2

Hyvin varusteltu,
iso Honda Civic

Kuvan autot erikoisvarustein.

Tavaratila
485/1352
litraa!

Uuden 1.4 i-VTEC moottorin 100 hv liikuttavat Civic 5d:tä entistä ärhäkämmin ja vieläkin
pienemmällä kulutuksella. Erityisen urheilullinen viisiovisesta Civicistä tulee valitsemalla
tehokas ja taloudellinen 1.8 i-VTEC moottori (140 hv, EU-keskikulutus 6.7 l/100km,
CO2-päästöt 155 g/km).
Vaikka Civic 5d on varsin linjakas auto, tavaratilaa on uskomattomat 485 litraa, takaistuimet taitettuna 1352 litraa. Se on enemmän kuin monessa farmarissa! Urheilullisen
hyvä ajettava Civic on myös hyvin varusteltu, kuten listasta huomaat.
Katso lisätiedot ja varaa koeajo: civic.honda.fi
* Honda Civic 5d 1.4 Comfort, autoveroton hinta 15.945 €, autovero 4.034,41 €, kokonaishinta
19.979,41 € + toimituskulut, CO2-päästöt: 135g/km, EU-keskikulutus: 5,9 l/100 km. Vapaan
autoedun verotusarvo 500 €/kk, käyttöedun 335 €/kk.

Junnumaksuissa
isoja hintaeroja
Aikuisten harrastustoiminnan
hinta on oma lukunsa, mutta
kyllä lastenkin harrastuksiin rahaa tarvitaan. Jalkapalloilu on
sieltä edullisimmasta päästä, ellei aivan edullisin liikuntaharrastus lapsille. Toki sielläkin on
eroja riippuen lähinnä siitä, mitä
palveluja esimerkiksi valitsemaltaan seuralta halutaan, tai voihan
lajia harrastaa, ainakin rajoitteisesti seuraan kuulumatta. Mielenkiintoisen kyselyn aiheesta on
tehnyt Helsingin ja Uudenmaan
piirien piirilehti alueen junioriseuroille. Kysely koski seuroissa
ikäluokan 1999-syntyneiden”ed
ustusjoukkueita”. Jokaisessa kyselyn saaneessa 14 seurassa on päätoiminen valmennus- tai junioripäällikkö.

nyt 19.979 €!*

Honda Civic -mallisto on uudistunut! Voit valita ylellisen 4d:n tai sporttisen 5d:n.

Muista Joulukukat!

Mitäs tuota turhaan kiertelemään. Kolmas sija oli pettymys
KPV-akatemialle kuluneen talven projektissa. Pojat ja huippuvalmentaja Kim Huuhka olisivat ansainneet enemmän.
Kovia pelejä sentään saatiin
kymmenen kappaletta ja akatemiaikäisille (15-18-vuotiaat)
on äärimmäisen tärkeää, että
kovatasoisia pelejä hyvän valmentajan johdolla on tarjolla
läpi kauden.

Civic 1.4 Comfort, vakiona mm.
 Automaatti-ilmastointi
 VSA-ajovakaudenhallinta
 5 tähteä turvallisuudesta Euro NCAP -testissä
 Cd-audio aux-liittimellä ohjauspyöräsäätimin
 Sähköikkunat edessä ja takana
 Ajotietokone ja monitoiminäyttö
 Vaihtamisvalo taloudellisempaan ajoon
 Rengaspainevaroitin
 Jäähdytetty hansikaslokero
 Magic Seats, monikäyttötakaistuimet

Hinta Autoveroton SVH Alk. 13.450 Autovero 3.134,49 Autoverollinen SVH Alk. 17.084,48 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 5,3–5,5 l/100 km, ja CO2 125 g/km

Kahvitie 69 Kokkola
p. 06 832 5200
www.lerbacka.com

Hintavertailuun pitää suhtautua
varauksin, koska seurojen vuosimaksupaketit eivät ole sisällöltään yhteneväisiä. ”Suurin ja
kaunein” on luonnollisesti HJK,
jonka vuosimaksu viime vuonna
oli 2500 euroa per poika ja halvin 215 euroa oli Lahden Reippaalla. Muut sijoittuivat tuohon
välimaastoon. Vertailusta puuttuu mielenkiintoinen tieto joukkueen kokonaisbudjetista ja sen
rahoituksesta.
– HJK:n pojat maksoivat kaikista ulkomaanturnauksista pieniä joukkueen tukia lukuun ottamatta. Kotimaan turnauksista osa
saattoi mennä joukkueen tililtä,
kommentoi Erkka V. Lehtola Klubin turnausmaksuista. Turnauksista viisi on kotimaassa ja kolme
ulkomailla. HJK:lla valmentajien
taso liikkuu linjalla JVK-B. Pelaajille tarjotaan 4 harjoitusta ja erikoistreenejä viikoittain. Pelaajat
on jaettu tasoryhmiin. Varusteet
eivät sisälly vuosimaksuun.

Yleensä seurojen vuosimaksuun
sisältyvät valmennus, kenttä/salija erotuomarimaksut, vakuutukset sekä piireille ja Palloliitolle
menevät ilmoittautumismaksut.
Halvimmalla seuralla Reippaalla on 3-4 D-tason valmentajaa, kolme viikkoharjoitusta, 12
turnausta eikä pelaajia ole jaettu
tasoryhmiin.
KPV:n osalta vastaavana lukuna
voidaan pitää 180 euroa, kertoo
joukkueenjohtaja Petri Gustafsson. Joukkueella on neljä valmentajaa: 2 C- ja 2 D-tason
kurssit suorittaneita. Harjoituksia on 3-4 viikoittain. Kokonaisbudjetti viime vuonna oli 21 000
euroa, mutta ryhmä olikin verraten iso – yli 30 poikaa. Valmentajille ei palkkaa makseta, mutta
jos on oma poika, niin hän osallistuu korvauksetta ja matkoilla
valmentajat ovat ”vapaamatkustajia”. KPV:ssa toimii myös ns.
tasojoukkuesysteemi hyvässä yhteisymmärryksessä.
Budjetin päärahoitus tuli vanhempien kukkarosta, talkootöillä
ja sponsoreilta, mitä kautta rahoitettiin esimerkiksi varustehankinnat. Turnaukset maksettiin
osittain vanhempien rahalla ja
osittain joukkueen tililtä. Ryhmä
pelasi vuoden aikana 107 ottelua
ja lisäksi oli n. 100 harjoituskertaa. Kauden aikana oltiin mukana yhdeksässä turnauksessa ja
niistä seitsemässä loppuottelussa.
Turnauksissa Kokkolan ulkopuolella oltiin Seinäjoella, Kauhajoella, Oulussa ja Tampereella.
Petrin ohella joukkueen edesottamuksista kantavat huolta Seppo
Peuraharju, Teemu Kerola, Antti
Porko, Juha Nurmela ja Anne Valavaara.
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Euroopan ylivalta on vaarassa jatkua
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 11.–12. tulevaa heinäkuuta tiedetään, missä päin
maapalloa pelataan tehokkainta ja ehkä parastakin jalkapalloilua maajoukkuetasolla.
Tuolloin nimittäin vihelletään
Johannesburgin jalkapallostadionilla 48 000 paikan päälle
tulleiden katselijoiden ja miljardien tv-katselijoiden todistaessa 19. kerran pelattavien
MM-kisojen loppuottelu päättyneeksi. Lopputurnaus EteläAfrikassa käynnistyy tasan kuukautta aikaisemmin eli 11.6.
pelattavalla ottelulla Etelä-Afrikka – Meksiko.
Lopputurnausta ovat edeltäneet vuosia kestäneet karsinnat,
joiden myötä 206 ilmoittautuneesta on valikoitunut 32 parasta kilvoittelemaan tästä joukkueurheilun tavoitelluimmasta
tittelistä.
Etelä-Afrikkaan pääsevät joukkueet on arvottu kahdeksaan

Lipan
– Minulla on ollut mahdollisuus tavata liiton nuoria kotkia, Kimmo J. Lipposta ja Petri
Jaksota, ja kummatkin teki minuun valtavan vakuuttavan
vaikutuksen. Luotan sellaiseen
johtamiseen, jossa annetaan ei
pelkästään vastuuta vaan myös
valtaa niille, jotka käytännön
toimenpiteitä tekevät. Omasta
elämästämme tiedämme jokainen sen, että ihmisen suorituskyky kasvaa riippuen siitä, annetaanko sen kukan kukkia.
Taidatko sen selkeämmin sanoa. Edellä sanotun takana on
Palloliiton vastavalittu puheenjohtaja Sauli Niinistö. Kun ei
ole talossa isäntää, niin hiiret
hyppivät pöydälle. Pari viikkoa
ennen sarjakauden avausta sitten tuli seuroille sokkihoitoa,
kun liittohallitus siunasi Jakosen tekemän esityksen uudeksi
sarjajaoksi.
Tuon Niinistön sanoman on
tallentanut Palloliiton eläkkeellä oleva tiedostuspäällikkö
Esko S Lahtinen Helsingin ja
Uudenmaan piirilehti ´90:n sivulle. Kyseinen lehti ilmestyi
viime joulun alla.
***
Lyhykäisyydessään Jakosen esitys merkitsee parinkymmenen
sarjapaikan katoamista kolmelta ylimmältä sarjatasolta.
Se puolestaan vie sadoilta pelaajilta urheilullisen näyttöpaikan. Mielestäni urheilullisella
asenteella ollaan liikkeellä juuri
näillä tasoilla. Alemmilla pelataan enemmän vain ”huvikseen, nuorisoseurahengessä”,
pääasiassa ilman rahasopimuksia, silloin kun se kivalta tuntuu.
Näillä leveysasteilla on vaikea
uskoa, että asian takana olisi
muu kuin vallan keskittäminen
eteläiseen Suomeen ja tietysti
pohjaton rahan tarve. On liikkunut jopa huhuja Liigan su-

lohkoon, joiden kunkin kaksi
parasta jatkavat eteenpäin. Arvonta on hieman kyseenalainen termi, koska joukkueet sijoitetaan valintakoreihin ennen
ns. arvonnan aloitusta. Tuo arvonta antoi ryhmäjaoksi tämän:
A: Etelä-Afrikka, Meksiko,
Uruguay, Ranska.
B: Argentiina, Nigeria,
Etelä-Korea, Kreikka.
C: Englanti, Yhdysvallat,
Algeria, Slovenia.
D: Saksa, Australia,
Serbia, Ghana.
E: Hollanti, Tanska,
Japani, Kamerun.
F: Italia, Paraguay,
Uusi-Seelanti, Slovakia.
G: Brasilia, Pohjois-Korea,
Norsunluurannikko, Portugali.

alta
pistamisesta kahdeksan joukkueen sarjaksi. Rahaa tarvitaan,
vai tarvitaanko sitä todella ainakaan nykyisiä määriä. Kentällä
puhutaan liiton olevan taloudellisesti varakkaamman kuin
koskaan aikaisemmin ja tiedon
lähteeksi mainitaan liiton ”sisäpiiri”. Syinä suuriin menoihin
voi mainita parina esimerkkinä
liiton organisaation paisuttamisen ja maajoukkueiden ”huvimatkat” maapallon laidasta
laitaan. Kehä-III pohjoispuolelta kelpaavat kyllä täältä kerättävät ja nopeassa tempossa
kasvavat maksut. Niitä kertyy
osallistumisista, lisensseistä, pelaajasiirroista, erotuomaripalkkioista, jne.
Jotta näistä liiton sanelemista
maksuista seura voi selviytyä,
on seuratoimitsijoiden kierrettävä paikallistasolla lukuisia
kertoja hattu kourassa keräämässä varoja myös varsinaiseen
perustehtävään. Helpompaa on
kerääjien liikkua etelässä, missä
yritysten pääkonttorit yleensä
sijaitsevat. Yrityksille kyllä kelpaavat pohjoisempaakin tulevat eurot, mutta vastapalvelut
ovat lujassa. Kokemuksia on
riittämiin.
Samalla oli hämmentävää lukea mainitusta piirilehdestä,
kuinka raha liikkuu etelässä junioritasollakin. Vastaavista korvauksista ja pelaajien osallistumismaksuista on Kokkolassa
vaikea uneksiakaan.
Ihmettelen ja hämmästellen sitä, millä Hakalan Tapio
ja kumppanit ovat taas kerran
saaneet kokoon noin 70-päisen
joukon ohjaajia ja kasvattajia
sekä kaiken ytimenä ”houkuteltua” satoja kokkolalaisia poikia ja tyttöjä jalkapallon pariin.
Suurimmalla osalla valmentajista on ainoana motiivina ohjata nuoria hyvän harrastuksen
pariin ilman omia kunnianhimoisia tavoitteita. Toivottavasti

H: Espanja, Sveitsi,
Honduras, Chile.
Siitä voi itse kukin veikkailla
ne 16 maata, jotka ovat mukana 26.6. käynnistyvissä neljännesvälierissä. Puolivälierät
alkavat 2.7, välierät 6-7.7. ja
pronssiottelu Port Elizbethissä
10.7. Edellisissä kisoissa paremmuusjärjestys oli Italia, Ranska,
Saksa, Portugali – siis neljän
kärki Euroopasta. Maalikuningas oli Saksan Miroslav Klose
viidellä maalilla ja turnauksen
parhaaksi nimettiin yllättäen finaalissa punaisen kortin saanut
Ranskan Zidenine Zidane.
Listasta tulee helposti mieleen, että jatkajia ovat ainakin
lohkoissa ensiksi mainitut lukuun ottamatta A-lohkoa, jossa
Ranska tutumpana ja paljon
menestyneenä noussee ykköseksi. Mutta keitä ovat ne kahdeksan muuta? Paljon ratkaisee myös se, kuinka väsyneitä
pelaaja ovat raskaiden sarjasitä intoa ei liitonkaan taholta
olla sammuttamassa esimerkiksi koulutustasovaatimuksilla, kuten huhuja on liikkunut. Mielestäni yksi keskeisistä
”tasovaatimuksista” junnuvalmentajalle on oman pelaajauran kautta hankittu kokemus.
Kuulin, että ainakin KPV:ssa
koulutushalukkaita olisi, jos
vain tilaisuuksia järjestetään.
Herää kysymys, mihin ollaan
johdattamassa suomalaista satavuotiasta jalkapalloilua näillä
päätöksillä ja kuinka kauan löytyy vapaaehtoista työvoimaa?
Eikö seurojen olisi nyt aihetta
antaa äänensä kuulua voimakkaammin?
***
Kieltämättä tuo kaikki lyö leimansa omaankin asennoitumiseen, vaikka mielialan kauden
kynnyksellä pitäisi olla täynnä
optimismia. Sitä on onneksi
ruokkinut se, kun yhtenä olen
paneutunut taakse jääneisiin
vuosikymmeniin kerätessäni aineistoa seuran syksyllä julkaistavan historiikin jatko-osaan.
Tietysti pessimismin taustalla
on myös maassa vallitseva talouslama. Sen vaikutusta oli sekin, että kaikista halutuista pelaajista ei seurassa voitu pitää
kiinni, koska pelaajabudjetille
asetettiin tiukat rajat. Näyttää,
että seuran tarkkavainuiset kykyjenetsijät ovat osanneet haistaa vapailta markkinoilta aivan
päteviä korvaajia, ja ainahan
on oma junioritoiminta ollut
avuksi. Siihen näytetään nyt
uskottavan aikaisempaa vahvemmin.
Naisjoukkueen osalta kaikki
edellä sanottu ei ole aivan yhtä
totuuden kanssa, mutta heille
voi ”antaa anteeksi” vierastyövoiman hankinnan KPV:n lyhyen naisjalkapalloilun toimintajakson perusteella. Omasta
takaa, Mannströmin Rolfin
myllystä, näyttää tulevan apua,
kunhan meillä riittää muutama
vuosi kärsivällisyyttä.
***
Kovin katsojaystävällinen ei
sarjaohjelman laatija ole tänäkään vuonna ollut. MM-kesästä
huolimatta se on parempi kuin

pelien jälkeen ja kuinka moni
huippupelaajista jää pois loukkaantumisista tai muista syistä
johtuen. Toivottavasti eivät ainakaan sellaiset tähdet kuin
Messi, Rooney, Kaka ja Xavi.
Mielellään siellä olisi nähnyt
myös Zlatan Ibrahimovicin,
mutta sehän olisi edellyttänyt
Ruotsin mukana oloa.
Ottelut ovat pääsääntöisesti iltaotteluita. Etelä-Afrikan ja Suomen keskinäisestä sijainnista
johtuen ne nähdään meillä iltaisin, vaikka tulevatkin suorina
lähetyksinä ja Yle on luvannut
lähettää kaikki ottelut. Päällekkäiseen aikaan ajoittuvista otteluista toinen lähetään jälkilähetyksenä.

Suomi keskittyy
EM-karsintaan
Jalkapallon ystäville on Yleltä
suuri palvelus näin kattavasta
kisatarjonnasta. Toivottavasti
vain kevään lakkouhkailut ei-

vät pääse pilaamaan asiaa.
Suomen osalta kansainvälinen toiminta jatkuu EM-karsinnoissa lohkossa, jossa mukana
ovat Hollanti, Unkari, Ruotsi,
Moldova ja San Marino. Lohkoa on jopa pidetty Suomelle
mahdollisuuksien
lohkona,
mutta kahden joukkoon yltäminen edellyttää kyllä yllätyksiä. Niin vahvoja ennakkosuosikkeja ovat Hollanti ja Ruotsi,
eikä väheksyä pidä orastavaa tason nousua esittänyttä Unkariakaan. Moldovan ja San Marinon
menestysten puolesta tuskin kovin moni on valmis pistämään
ropojaan likoon. Mutta mene
ja tiedä.
Naisten puolella Suomi sen sijaan edelleen elättää MM-jatkotoiveita, kun vastapelurina on
Italia. Kolme peliä on jäljellä ja
voitot niistä veisivät Suomen
karsimaan jonkun toisen lohkovoittajan kanssa. Kisat pidetään 2011 Saksassa.

Joskus on fiilis kuin tussuilla palloilla pelatessa.
2009. Pelejä on yksi silloin toinen tällöin pitkin viikkoa. Ehyt
seitsemän ottelun sarjakierros samana päivänä taitaa olla
vain viimeinen kierros 16.10. –
arvattavista syistä johtuen. Tutusti lyijykynällä täytyy harrastaa omaa kirjanpitoa. Vanhaan
hyvään aikaan kierrokset pelattiin kokonaisina sunnuntai-iltaisin klo 18.30. Liekö rahalla
– Palloliiton aikanaan omistamalla ja muistin mukaan perustamalla Veikkauksella – tässäkin sormensa pelissä?
Huomio on kiintynyt myös
pelaajien runsaisiin loukkaantumisiin. Tätä on saanut kuulla
ja lukea useammankin seuran
taholta. En ole välttynyt siltä
epäilykseltä, että hallien ja tekonurmikenttien alustamateriaaleilla on osuutensa. Vanha
kunnon luonnonnurmi on arvossa arvaamattomassa, ja se
on ennen kaikkea tasapuolinen
molemmille osapuolille.
***
Joka tapauksessa meitä jalkapalloilun kanssa ”elinikäisen parisuhteen” luoneita vielä riittää,
vaikka katsomoissa ehkä vähenevässä määrin. Heille tuleva kesä tarjoaa paljon mielenkiintoista ja ainakin kuukauden
verran Etelä-Afrikasta. Työhuolista vapaana olevalle edessä
on toivottavasti nautinnollinen kesäkuukausi television
ääressä. Oma voittajasuosik-

kini on Espanja ja näkemys perustuu yksinomaan tv:n ääressä
koettuun. Hyvä on kuitenkin
muistaa, että Barcelonan ja Real
Madridin viihdyttävien esitysten takana on paljon muitakin
kuin espanjalaispelaajia.
Kansainväliseen toimintaan
osallistuu tietysti myös Suomi,
mutta… pelkään jo paihoin,
vaikka kaikki on vielä kaukana
edessä. Naisilta on lupa odottaa
enemmän omassa MM-karsintasysteemissä, mutta helpolla ei
lopputurnauspaikka heltiä.
***
Palloveikoilla ja – siskoilla täyttyy seuran 80:s toimintavuosi
ja sen ympärille on pyritty rakentamaan useita tapahtumia.
Jotakin on jo taakse jäänyttä
ja tulevien osalta voi vain toivoa, että jäsenistö olisi niissä
innolla ja runsaslukuisesti mukana. Jäsenkunta itsehän on
pääosassa tekemässä niistä arvoisensa. Tapahtumista enemmän on tämän lehden muissa
artikkeleissa. Lopuksi haluan
tuoda julki, että tässä kolumnissa esitetyt ajatukset ovat
henkilökohtaisia. Niitä ole tarjottu seuranjohdolle ennakkosensurointiin, mutta eipä niitä
ole pyydettykään. Näin on tätä
Pallo-Veikkoa tehty vuodesta
1966 alkaen.
Hyvää jalkapallokesää,

vote
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Pappakerholaiset ”täyshoidossa”
Pirteät
pappakerholaiset
ovat sitten edellisen Pallo-Veikon kokoontuneet pariinkin
otteeseen nauttimaan paitsi
yhdessäolosta niin myös kerhonjäsenistölle tarpeellisesta
informaatiosta ja vielä jäljellä
olevien
”aivonystyröitten”
huollosta.
Talvella istuttiin iltaa omalla
klubilla ja vieraana oli, itsekin muutaman vuoden kuluttua pappakerholaiseksi varttuva, K-PKS:n johtajaylilääkäri
Sakari Telimaa. Kuulijoille tarjottiin ajankohtaista tietoa 40vuotiaan keskussairaalaan kehityksestä sekä palveluista nyt
ja tulevaisuudessa. Erityisesti
tuota tulevaisuusvisiota kuunneltiin korvat höröllä ja ihmetellen niitä vaihtoehtoja,
joiden parissa sairaalassa jou-

dutaan perustehtävän rinnalla
kamppailemaan ja jopa voimia
tuhlaamaan. Alustaja sai myös
vastailla moniin kysymyksiin.
Kokouskutsua olivat varta
vasten noudattaneet myös ulkopaikkakuntalaiset, kovaluinen maalinsylkijä Reijo ”Jallu”
Jalava Jyväskylästä ja vikkeläkinttuinen laitahyökkääjä Kari
”Nabban” Lemponen Teerijärveltä.
Huhtikuun palaveriin pappakerholaiset kokoontuivat Kokkolan Osuuspankkiin kuulemaan palvelupäällikkö Pirkko
Aniaksen terveisiä. Voitiin kuullun perusteella todeta, että kovin ovat työkuviot muuttuneet,
kun tehtäväkenttä on laajentunut kassaneidistä pankkineuvojaksi. Ja paljon tulevat vielä lä-

Pappakerhon talvipalaverin osanottajista kuvassa vas. Matti Järvi, Jukka Peltoniemi, Jukka Niemi, Raimo
Harsunen, Tenho Heikkilä, Asko Rintapää, Reijo Jalava, Asko Sallamaa, Olli Hongell, Ahti Salo, Kari Lemponen
ja Mikko Sulkala. Karin takaa erottuu Sakari Telimaan otsa.

Esa Korhonen, Sakari Telimaa ja Hannu Salmela vaihtamassa talvipalaverissa mielipiteitä, enemmän kuitenkin jalkapallosta kuin terveydenhoidosta.

hiaikoina muuttumaan, mikä
innostikin
pappakerholaisia
utelemaan kehityksen suuntaviivoja ja ihmettelemään
sitä, kuinka ikäihmiset pysyvät vauhdissa mukana. Se lohduttava tieto jäi korvaan, että
perinteinen pankkikirja ei ainakaan toistaiseksi menetä
käyttötarkoitusta
Kokkolan
Osuuspankin asiakkailta.
Toisena alustajana latasi
osuuspankin lakimies Janne

Kaikkea kotiin ja puutarhaan!

Fors täyslaidallisen tietoa perintö- ja testamenttiasioista.
Esityksen anti taisi monelle olla
se, että kannattaa itse olla liikkeellä mieluummin etuajassa
ennen kuin on täydellisesti ulkopuolisten ohjeiden varassa.
Vantusen Eeron osallistujille
tekemä muistitesti vastasi hyvin tuohon kysymykseen.
Pappakerho on epävirallinen
seniorijaoston alajaosto, johon

kutsutaan KPV:n edustusjoukkueessa pelanneita. Tällä hetkellä raja kulkee vuonna 1962 ja
sitä ennen pelanneissa. Kaikkiaan heitä on noin 30 ja osallistumisprosentti yhteisiin tapaamisiin on ollut 50:n vaiheilla.
Vuosittain on rajaa pyritty tuomaan ainakin vuosi kerrallaan
lähemmäksi nykypäivää. Seuraavan tapaamisen ajankohtaa
ei vielä sovittu, mutta sen järjestämisestä oltiin yksimielisiä.
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S
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ALAHÄRMÄ, ALAJÄRVI,
HAAPAJÄRVI,
IISALMI, JALASJÄRVI,
HAAPAVESI,
KALAJOKI, KANNUS,
KAUHAVA, KAUHAJOKI,
KANKAANPÄÄ,
KAUSTINEN, KEMINMAA,
KEMPELE/Zeppelin,
KOKKOLA, KURIKKA,
NIVALA, NÄRPIÖ,
LAIHIA, LAPUA,
OULAINEN, OULU/Limingantulli,
OULU/Toppila,
PARKANO, PIETARSAARI,
PIRKKALA/VESKA,
PORI, PYHÄJÄRVI,
RAAHE, SAARIJÄRVI,
TAMPERE/Kaleva,
SEINÄJOKI,
VAASA, VÖYRI,
YLIVIESKA, YLÖJÄRVI

e arkena
Aherramm
nnuntaina!
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Junioreiden KP-turnaus sai
kiitosta turnausvierailta
Vuodelle 2010 uudistettu KPV:n
perinteinen junioreiden kevätturnaus Keskipohjanmaa-turnaus sai kosolti kiitosta turnausvierailta, joita Kokkolaan
saapui Vaasan, Seinäjoen, Kuopion ja Oulun rajaamalta alueelta.
Turnauskonsepti on niin hyvällä mallilla, että siitä on tarkoitus kehittää Pohjois-Suomen
merkittävin talviajan junioriturnaus.
Kaikkiaan turnaukseen osallistui 47 joukkuetta, joista tyttöjoukkueita oli kahdessa sarjassa
11 ja poikajoukkueita kolmessa
sarjassa 36. Pelit pyörivät aamuyhdeksästä iltaseitsemään
nonstoppina kolmella Kipparihalliin rakennetulla kentällä.
Uutta turnauksessa oli ajankohta, jota aikaistettiin maaliskuun lopulle. Aikaisemmin
turnaus on pidetty huhtikuun
lopulla, mutta sarjojen alkaessa Kipparihallin aika tahtoo
olla kortilla. Ajankohtaan liittyvä yllätys oli kevättulva, joka
yllätti sunnuntaiaamuna Kipparihalliin tulijat. Runsaslumisen talven lumet alkoivat sulaa
turnauksen alla. Kun viemärit
olivat jäässä nousi vesi hätäpoistumistien oven alta hallin
puolelle. Pahimmillaan vettä oli
yhdellä reunalla kymmenisen
senttiä. Aikaisempina vuosina
vesi on ollut myös ongelma,
mutta vain ulkokentillä.
Kaupungin höyrysulatusyksiköt saivat kuitenkin nopeasti
viemärit vetämään ja vesi katosi hallista.
Turnauksen taso oli yksi kovimmista kautta aikojen. Kovimmat joukkueet tulivat Oulun seudulta. Vaikka KPV:lla
on kohtuullisen kova joukkue
11-vuotiaissa, nappasi Haukiputaan Pallon joukkue sarjan
ykköstilan ja OLS kakkospaikan. 10-vuotiaissa OLS miehitti
kaksi ensimmäistä sijaa. Turnauksen ainoa kokkolalaisvoittaja
saatiin 11-vuotiaiden tyttöjen
sarjassa, jossa KPV voitti molemmat ottelunsa. Nuoremmissa tytöissä sarjan voitto
meni Ylivieskaan.
KP-turnaus 2010 tulokset
Tytöt E11-99
Pelattiin kolmen joukkueen
sarjana.
Sport - GBK 8-0, Sport - KPV 2-3,
GBK - KPV 1-13

KPV..............2 2 0 0 16-3 6
Sport............2 1 0 1 10-3 3
GBK..............2 0 0 2 1-21 0
Tytöt E10-00
Pelattiin kahdeksan joukkueen
cup-muotoisena kilpailuna.
1.kierros
KPV vihreä - Tarmo 0-1, SeMi
- FC YPA 0-3, GBK - Virkiä 4-0,
ONS - KPV valkoinen 2-0
2.kierros
Tarmo - FC YPa 0-1, KPV Vihreä
- SeMi 2-0, GBK - ONS 6-0, Virkiä - KPV Valkoinen 2-3
3.kierros
SeMi - Virkiä 3-4 (sijat 7-8)
KPV Vihreä - KPV Valkoinen 21 (sijat 5-6)
Tarmo - ONS 0-1 (sijat 3-4)
FC YPA - GBK 1-0 (sijat 1-2)
Pojat E11-99
Pelattiin 12 joukkueen turnaus.
Joukkueet oli jaettu kolmeen
neljän joukkueen lohkoon,
jotka pelasivat sarjan keskenään. Sarjasijoitusten perusteella kunkin lohkon voittajat
pelasivat sijoista 1-3, kakkoset
sijoista 4-6, kolmosen sijoista 79 ja neloset sijoista 10-12.
Lohko A
KPV vihreä - FC YPA 3-0, KuPS VPS valkoinen 4-0, KPV vihreä VPS valkoinen 2-0, FC YPA - KuPS
0-5, VPS valkoinen - FC YPA 2-2,
KuPS - KPV vihreä 1-4
KPV vihr...... 3
KuPS........... 3
VPS valk . .. 3
FC YPA........ 3

3
2
0
0

0
0
1
1

0 9- 1 9
1 10- 4 6
2 2- 8 1
2 2-10 1

Lohko B
GBK - Jaro 2-3, OLS keltainen VPS musta 9-0, GBK - OLS keltainen 1-11, Jaro - VPS musta 33, Jaro - OLS keltainen 1-5, VPS
musta - GBK 2-6
OLS kelt........ 3
Jaro............... 3
GBK.............. 3
VPS musta.... 3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

25- 2
7-10
9-16
5-18

9
4
3
1

Lohko C
KPV valkoinen - VIFK 1-7,
HauPa - Ajax sarkkiranta 41, KPV valkoinen - Ajax sarkkiranta 0-3, VIFK - HauPa 14, Ajax sarkkiranta - VIFK 0-2,
HauPa - KPV valkoinen 9-0
HauPa......... 3
VIFK............ 3
Ajax sarkkir. 3
KPV valk...... 3

3
2
1
0

0
0
0
0

0 17- 2 9
1 10- 5 6
2 4- 6 3
3 1-19 0

KPV:n vihreissä väreissä pelaava Miko Palosaari kamppailee pallosta 01-poikien ottelussa.
Sijoitussarjat
Sijat 1-3
KPV vihreä - OLS keltainen 22, HauPa - KPV vihreä 3-0, OLS
keltainen - HauPa 2-3
HauPa..............2 2 0 0 6-2 6
OLS kelt...........2 0 1 1 4-5 1
KPV vihreä ......2 0 1 1 2-5 1
Sijat 4-6
KuPS - Jaro 5-0, VIFK - KuPS 53, Jaro - VIFK 1-4

Jaro röd 1-1, Jaro röd - Tarmo
1-3, KPV vihreä - TUS 1-3, TUS
- Tarmo 1-1, Jaro röd - KPV vihreä 5-0
Tarmo............3
TUS...............3
Jaro röd.........3
KPV vihreä.....3

2
1
1
0

1
2
1
0

0
0
1
3

7- 3
5- 3
7- 4
2-11

7
5
4
0

VIFK.................2 2 0 0 9-4 6
KuPS................2 1 0 1 8-5 3
Jaro..................2 0 0 2 1-9 0

Lohko C
KPV valkoinen - GBK vit 2-1, OLS
keltainen - Into 9-0, KPV valkoinen - Into 1-1, OLS keltainen GBK vit 3-2, GBK vit - Into 3-1,
OLS keltainen - KPV valkoinen 31

Sijat 7-9
VPS valkoinen - GBK 0-6, Ajax
Sarkkiranta - VPS valkoinen 3-2,
GBK - Ajax Sarkkiranta 1-1

OLS kelt......3
KPV valk......3
GBK vit.......3
Into............3

GBK.................2 1 1 0 7-1 4
Ajax sarkkiranta..2 1 1 0 4-3 4
VPS valkoinen..2 0 0 2 2-9 0

Sijoitussarjat E10-00

Sijat 10-12
FC YPA - VPS musta 1-1, KPV valkoinen - FC YPA 0-0, VPS musta KPV valkoinen 3-0
VPS musta.......2 1 1 0 4-1 4
FC YPA.............2 0 2 0 1-1 2
KPV valkoinen..2 0 1 1 0-3 1
Pojat E10-00
Pelattiin 12 joukkueen turnaus.
Joukkueet oli jaettu kolmeen
neljän joukkueen lohkoon, jotka
pelasivat sarjan keskenään. Sarjasijoitusten perusteella kunkin
lohkon voittajat pelasivat sijoista
1-3, kakkoset sijoista 4-6, kolmosen sijoista 7-9 ja neloset sijoista
10-12.

3
1
1
0

0
1
0
1

0 15- 3 9
1 4- 5 4
2 6- 6 3
2 2-13 1

Sijat 1-3
OLS sininen - Tarmo 3-0, OLS keltainen - OLS sininen 8-1, Tarmo OLS keltainen 0-5
OLS kelt.......2 2 0 0 13-1
OLS sininen 2 1 0 1 4-8
Tarmo..........2 0 0 2 0-8

6
3
0

Sijat 4-6
Jaro vit - TUS 0-1, KPV valkoinen
- Jaro vit 0-4, TUS - KPV valkoinen 1-1
TUS.................2 1 1 0 2-1 4

Jaro vit.............2 1 0 1 4-1 3
KPV valk...........2 0 1 1 1-5 1
Sijat 7-9
GBK röd - Jaro röd 2-2, GBK vit GBK röd 1-5, Jaro röd - GBK vit
3-2
GBK röd..........2 1 1 0 7-3 4
Jaro röd..........2 1 1 0 5-4 4
GBK vit...........2 0 0 2 3-8 1
Sijat 10-12
FC YPA - KPV vihreä 3-0, Into - FC
YPA 1-0, KPV vihreä - Into 1-2
Into.................2 2 0 0 3-1 6
FC YPA.............2 1 0 1 3-1 3
KPV vihreä.......2 0 0 2 1-5 0
Pojat F9-01
Pelattiin kolme ottelua eri vastustajia vastaan. Sarjataulukoita
ei laskettu.
GBK - KPV valkoinen 13-0, TUS KPV vihreä 3-3, FC YPA - Tarmo
0-3, KPV valkoinen - TP-Seinäjoki 1 1-8, OLS keltainen - GBK
3-0, KPV hurricane - Jaro 0-2, TPSeinäjoki 2 - OLS keltainen 0-5,
OLS sininen - TUS 4-0, TP-seinäjoki 1 - FC YPA 5-1, KPV hurricane - Tarmo 1-1, Jaro - OLS sininen 0-5, KPV hurricane - FC
YPA 1-6, TP-Seinäjoki 2 - TUS 51, Jaro - GBK 3-0, KPV valkoinen
- OLS sininen 0-11, TP-Seinäjoki
2 - Tarmo 3-0, KPV vihreä - OLS
keltainen 2-5.

Lohko A
Jaro vit - FC YPA 3-2, OLS sininen
- GBK röd 5-1, FC YPA - OLS sininen 0-4, Jaro vit - GBK röd 23, OLS sininen - Jaro vit 5-1, FC
YPA - GBK röd 2-1,

Mette Perkkiö haluaa reilusti tunnustaa minkä seuran puolesta hän
harrastaa jalkapalloa.

OLS sininen 3 3 0 0 14- 2 9
Jaro..............3 1 0 2 6-10 3
GBK röd.......3 1 0 2 5- 9 3
FC YPA.........3 1 0 2 4- 8 3
Lohko B
KPV vihreä - Tarmo 1-3, TUS -

Ilona Saarisen tunteenpurkauksen syytä ei liene vaikea arvata.
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Perustettu
12.10. 1930

Kevään tulvavedet pääsivät yllättämään Kipparihallinkin KPV:n junioriturnauksessa.

GREEN FAMILY
Talvi ja kevätkin ovat olleet
suhteellisen rauhallista aikaa
niiden uutisten osalta, joita
tällä palstalle on tavanomaisesti sijoitettu seuran jäsenistöstä.
Ensimmäisenä ja valitettavana nousee esiin Juhani Punkarin poismeno 30.3. Vahvimman panoksen seuran
toimintaan hän antoi ollessaan vuosina 1981–82 johtokunnassa, mutta oman pojan
pelaaminen vuosikaudet junioreissa piti isänkin seuran tekemisistä tietoisena. Samoihin
aikoihin ajoittui Esko Ketolan
maallisen matkan päättyminen
64 vuoden iässä. Esko vaikutti
aikoinaan seuran junioritoiminnassa lähinnä joukkueiden

taustavoimissa tunnollisena ja
vastuuntuntoisena ohjaajana
ja tarvittaessa valmentajanakin.
Syntymäpäiviä onkin sitten
vietetty useampia ihan tasalukujen merkeissä. Jälkikäteen
voi vielä onnitella Markku YläJokisaloa, Seppo Paavolaista ja
Kai Huuhkaa, vaikka halusivat
pysytellä juhlapäivänä perhepiirissä. Samaan ketjuun voi
liittää Timo Vanhakankaan
´50-´60-luvuilla edustusjoukkueessa pelanneen, joka häipyi Svea mamman maalle kesken parhaiden pelivuosiensa.
Myös Vaasan lahja KPV:lle,
Henry Bergström on sivuuttanut tasavuosipaalun maaliskuun hankikeleillä.

Peter Haldin poikkesi tuosta
hiljaisten miesten ruodusta ja
antoi naisjaostolle luvan emännöidä juhlaillan. Paikalla olikin
satakunta Petskan ystävää niin
aikaisemmilta vuosilta kuin
nykypäiviltä. Mukana olleena
voi sanoa, että hyvin viihdyttiin tarjoilun ja muistelujen parissa. Vuosi on kuitenkin vasta
hyvin alullaan. Jatkosta on sen
verran tihkunut tietoa, että lähin merkkipaalun tavoittaja on
Stephen Clarke, Brittein saarilta
pelaamaan tullut, täällä avioitunut ja nyt juniorivalmentajan rollissa toimiva pelimies.
Edustusjoukkueessa pelanneista
ainakin Vesa Salo, Richard Wilson, Markku Tornikoski, Jan
Lindgren ja Raimo Mattila ehtivät sivuuttaa merkkipaalun

ennen seuraavaa Pallo-Veikkoa, jos ei sen ilmestymisen aikatauluun tule muutoksia. Pian
perässä tulevat pappakerholaiset Eino Rokala ja Olli Hongell sekä nuoremman polven
edustajina Sakari Junnilainen
ja Olavi Paavolainen. Kiitos kaikille mainituille työstä seuran
hyväksi ja sille kuten päivänsankareillekin on lupa toivottaa pitkää ikää.
Edellisessä lehdessä vihjailimme Heli Ylikorven ja Henri
Myntin kaksinolon olevan
päättymässä iloisen perhetapahtuman vuoksi ja niinhän
siinä kävi, että nuori nainen
tuli ajallaan maailmaan ja on
kasteessa saanut etunimekseen
Adyssa Fia Sofia.

Pallo-Siskot
toiminnan tukena
Jalkapallon harrastustoiminta
ei tapahdu pelkästään kentällä,
vaan myös kalkkiviivojen ulkopuolelle tarvitaan paljon tekijöitä järjestämään ja hoitamaan
erilaisia asioita.
Pallo-Siskoilla on KPV:n toiminnassa jo pitkät perinteet. Jaosto on perustettu jo vuonna
1952 tukemaan silloisen edustusjoukkueen toimintaa. Myöhemmin
tukitoiminta
on
laajentunut koko seuran sektorille.
Näkyvimmin Pallo-Siskojen
merkityksen huomaa edustusjoukkueen peleissä, missä yleisön palvelu pelaa Pallo-Siskojen
ansiosta. Toinen näkyvä paikka
on KPV:n klubihuoneisto Antti

Chydeniuksen kadulla. PalloSiskot pitävät klubihuoneiston
siistinä, hoitavat seuran VIP-tilaisuuksien tarjoilun ja he ovat
hoitaneet myös pääosan klubin
vuokranmaksusta.
Junioritoimintaa Pallo-Siskot tukevat läpi kauden. Monet siskoista ovat pelaajien
äitejä, mutta onpa mukana
kivaan joukkoon ja jalkapallon harrastustoimintaan tullut monia muuten vain lajista
innostuneita. Junioripäättäjäisiin Pallo-Siskot ovat hankkineet merkittävästi palkintoja
sekä huolehtivat tilaisuuden
tarjoilusta.
Kiitos Pallo-Siskoille tämänkin lehden välityksellä.

Kunniapuheenjohtaja:
Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja: Risto Pouttu
Hallitus: Jaakko Innanen, Pekka
Kuusela, Hannu Laakso, Vesa Pihlajamaa, Janne Ylinen varapuheenjohtaja.
Sihteeri: Jouko Vierimaa
Markkinointipäällikkö:
Hannu Ritola
Edustusjoukkue: Risto Pouttu pj
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj,
Tuula De Jong, Seija Hattunen,
Pia Heikell-Tastula, Tiia Ihalainen,
Leena Luokkala,
Johanna Ojanperä, Outi Oosi-Overton, Sirpa Rita, Elina Räisälä.
Naisjaosto: Peter Haldin pj, Harri
Seppälä, Laila Myntti.
Juniorijaosto: Tapio Hakala pj,
Petri Gustafsson, Rolf Mannström,
Vesa Nurmi, Seppo Peuraharju,
Kai Tastula, Jouko Vierimaa, Timo
Åstrand.
Markkinointijaosto:
Hannu Ritola pj, Kari Pallaspuro,
Janne Ylinen.
Viestintäjaosto:
Jouko Vierimaa pj.
Järjestysmiesjaosto:
Pekka Kivelä pj, Hannu Helasterä,
Pekka Kuusela, Hannu Litmanen,
Kalevi Tyynelä.
Seniorijaosto: Matti Järvi pj,
Voitto Kentala, Esa Korhonen, Matti
Leskelä, Seppo Paavolainen, Jukka
Peltoniemi. Asko Rintapää,
Asko Sallamaa.

Kevään 2010 Pallo-Veikko on
toteutettu edeltäjiensä suuntaviivoja myötäillen. Lehti on painettu
Art-Printissä ja sen 19 000 kappaleen painos jaetaan kantakokkolalaisiin talouksiin.
Lehden sisältö on suunniteltu
seuran tiedotusjaostossa, johon kuuluvat Jouko Vierimaa (pj), Tapio Hakala, Voitto Kentala, Juha Kola ja
Risto Pouttu. Lisäksi suunnittelussa
on ollut mukana Laila Myntti. Kuvauspalveluja on saatu Jukka Lehojärveltä ja Jorma Uusitalolta. Taitosta
on vastannut Pentti Heikkilä. Ilmoitushankinta on ollut lähinnä Reijo
Ruotsalaisen ja Pekka Kuuselan hoidossa.
Lehden toimituskunta kiittää
kaikkia yhteistyössä mukana olleita,
eritoten ilmoittajia. Heidän tuen turvin lehden tekeminen on jälleen ollut
mahdollista ja näin vuodesta 1966
alkanut ketju on voinut jatkua katkeamattomana, nyt 78. kerran.

Paras onnittelu
80-vuotiaalle
KPV:lle on
yleisön tuki ja
rehti kannustus!
Pallo-Siskojen myyntipöydän takaa kamera tavoitti Janni ja Sini Laakson sekä Elina Räisälän.
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The place where spring starts
www.intersport.fi

Kohti kesää Intersportin kautta!
ERÄ!

Lotto
jalkapallokenkiä

60

Kaikki
vedenpitävät takit

Nike Air Span
juoksukengät

7990
(130F)

Kanta- ja
päkiävaimennus,
naisten ja
miesten mallit

Asics Gel 1150juoksukengät lapsille

59 90

-�0
�00%
(ovh:sta)

Haglöfs,
Halti,
8848,
McKinley...

Nike Talaria FG Jr
jalkapallokengät

59 90

Umbro
huppari lapsille

1490
89 7990
Brooks Adrenaline
juoksukengät

(139F)

(79,90)

Pronaatiotuettu,
vaimennettu juoksukenkä

(149-179F)

KOKKOLA

(39,90)

Kanta- ja
päkiävaimennus,
pronaatiotuettu,
naisten ja
miesten mallit

JR-koot,
keltainen
tai vaaleansininen

(90F)

en Nopsa
Alka lastenpyörät

(99,90)

Palvelemme:
ma-to 9.30-18
pe
9.30-19
la
9.30-15

Intersport Kokkola on nyt myös KPV:n
varustetoimittaja. Tule tutustumaan
laajaan valikoimaamme ja kysy lisää
seuratarjouksistamme.

Minimanin
kesämyymälä
avattu!

Kun hinta
ratkaisee

minimani

AVOINNA
MA-PE 10-19
LA 10-18
SU 12-18

Tehtaankatu 43
60710 KOKKOLA
www.minimani.fi

