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KPV:n hyökkääjälöytö Irakli Sirbiladze puhdisti palkintopöydän niin 
ykkösessä kuin paikallisestikin. Irakli voitti Ykkösen veikkauspörs-
sin 36 pisteellään ennen 30 pistettä kerännyttä OPS:n Luis Vander-
leitä. Maalipörssin Irakli voitti 16 osumallaan, kun RoPS:n Nchimu-
nya Mweetwa keräsi 13 osumaa. Tunnustusta tuli myös kollegoilta, 
sillä ykkösen pelaajat valitsivat Iraklin ykkösen parhaaksi pelaa-
jaksi. Paikallisesti Irakli voitti niin Keskipohjanmaa- kuin Kokkola-
lehdenkin pistepörssit.

Ykkösen ykkönen



Juhlavuoden pelikausi on takana ja 
juhlat on juhlittu. Mitä päättyneestä 
vuodesta on jäänyt käteemme? Urheilul-
lisesti ja toiminnallisesti voidaan sanoa, 
että hyvin meni juhlavuosi huipentuen 
hienoon 80-vuotisjuhlaan 13.11.2010 
kaupungintalon Kokkolasalissa. Tästä 
lämmin kiitos juhlan valmistaneille hen-
kilöille, esiintyjille ja suurelle juhlaylei-
sölle. Te teitte juhlastamme juhlan.

Yksi merkittävimmistä asioista toi-
minnallisesti oli seuran 80-vuotishis-
toriikin työstäminen ja julkistaminen 
juhlassamme. Tästä suurkiitos juhlatoi-
mikunnalle ja erityisesti Votelle, jonka 
johdolla useat eri henkilöt tekivät suu-
rella vihreällä sydämellä töitä historiikin 
toteuttamiseksi.

Urheilullisesti juhlavuosi sujui myös 
hyvin. Junioripuolella onnistuimme jäl-
leen kesän jalkapallokoulun osalta ko-
koamalla suuren joukon tyttöjä ja poi-
kia jalkapallon piiriin. Tänä päättyneenä 
kautena 2010 olemme kaupungin suu-
rin juniorikasvattaja ikäluokissa tytöt ja 
pojat C15 – F8. Naiset tulevat jatka-

maan liigassa uuden yhdistyksen vä-
reissä. Miehet saavuttivat Ykkösessä 
neljännen sijan huikean seitsemän pe-
räkkäisen voiton loppukirillä ja hätyyt-
telivät kolmatta sijaa aivan viimeisellä 
kierroksella. Hyökkääjämme Irakli Sirbi-
laze, idän lahja Kokkolalle, saavutti Yk-
kösen maalikuninkuuden 16 maalilla ja 
voitti Ykkösen Veikkauspörssin 36 ää-
nellä. Kausi oli huippuhieno urheilulli-
nen suoritus joukkueiltamme.

Uusi kausi 2011 on todella haasteel-
linen ainakin miesten Ykkösen osalta. 
Sarjajärjestelmä tulee muuttumaan 
kaudella 2012 ja se tarkoittaa sitä, että 
esim. Ykkösen joukkueista kauden päät-
tyessä putoaa suoraan viisi joukkuetta 
Kakkoseen. Yksi tärkeimmistä kysymyk-
sistä KPV:n osalta on edustusjoukkueen 
valmennuksen onnistuminen ja pelaa-
jien sitouttaminen ”taisteluun” sarjapai-
kan uusimiseen. 

Isot saappaat on täytettävänä Jarmo 
Korhosen jäljiltä. Omavaraisuutemme 
pelaajien suhteen oli päättyneellä kau-
della ykkösen paras. Tällä linjalla tu-
lemme jatkamaan edelleen ja näin mah-

dollistamme nuorten esiintulon ”vihreän 
linjan” kasvuportaiden myötä miesten 
joukkoon.

 Merkittävää seuramme toiminnan 
kannalta läpi historian on ollut talkoo- 
ja vapaaehtoistoiminta. On toki vielä-
kin ja lämmin kiitos Teille, jotka jaksatte 
pyyteettömästi tehdä töitä suurella vih-
reällä sydämellä seuramme eteen. Haas-
tetta meillä riittää siihen, millä tavalla 
saisimme vielä enemmän vapaaehtoisia, 
talkooihmisiä toimintaa mukaan; Pallo-
Siskoihin, järjestysmiehiksi ja muihin eri-
laisiin käsiä ja jalkoja vaativiin tehtäviin 
Green Family-perheessä. 

Tässä yhteydessä lausun parhaat kii-
toksemme niille tahoille, jotka yhteis-
toiminnassa ja taloudellisen tuen muo-
dossa ovat olleet matkassamme läpi 
vuosien ja vuosikymmenten sekä tänä 
juhlavuotenamme, ja ovat nähneet toi-
mintamme tarpeelliseksi lasten ja nuor-
ten kasvatustyössä.

Joulun odotusta ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2011!

Risto Pouttu
Puheenjohtaja
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Juhlat on juhlittu

Arki odottaa uusilla haasteilla

Kiitos ystävillemme!
Tuki ja kannustus ovat kantaneet satoa työssämme

kokkolalaisnuorison hyväksi. Tälle yhteistyölle on
hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Lämmmin kiitos kaikille seuramme 80-vuotista
toimintaa huomionosoituksin muistaneille ja mieliin

jääneeseen pääjuhlaan osallistumisesta.

Joulurauhaa ja
Hyvää Uutta Vuotta

Kokkolan Pallo-Veikot

UEFA:n puheenjohtaja Michel Platini 
muisti seuraa lähettämällä KPV:lle nimi-
koidun järjestönsä viirin.

Historian havinaa on tässä Keskipohjanmaassa 14.11. julkaistussa kuvassa, johon kuvaaja Juha Sallinen 
KPV:n juhlassa kokosi seuran varapuheenjohtaja Janne Ylisen ja edustusjoukkueen manageri Pekka Kuuse-
lan hallituksen edustajina sekä seuran lailla 80:n kerhoon lukeutuvat Ahti Salon, Kalle ja Olli Hongellin sekä 
myöhemmin pidetyssä vuosikokouksessa neljännelle puheenjohtajakaudelle valitun Risto Poutun.

Olemme laskeutumassa jou-
luun. Monien joulunalus-huo-
liemme keskeltä meitä yrittää 
tavoittaa myös ilo. Nuorten 
kohdalla Raamattu sanoo 
asian näin: ”Iloitse, nuorukai-
nen nuoruudessasi, ja sydämesi 
ilahduttakoon sinua nuoruusi-
käsi päivinä.” (Saarn.11:9).

KPV:n tänä syksynä julkais-
tussa upeassa juhlakirjassa seu-
ran puheenjohtaja Risto Pouttu 
viittaa siihen, että alusta lähtien 
KPV:n toiminnallisiin peruspi-
lareihin liitettiin nuorison kas-
vatustyö. Jalkapallotaitojen ke-
hittämisen ohella siihen kuului 
huolenpito nuoren henkisestä 
kasvusta. Poutun mukaan KPV 
tuntee tänään kiitollisuutta 
kotikaupungilta, -yleisöltöä ja 
kannattajilta saamastaan mo-
nitahoisesta tuesta. Aaviste-

lemme, että tämä on osaltaan 
merkittävällä tavalla myötä-
vaikuttanut KPV:n vuosikym-
menten timanttiseen juniori-
työhön.

Tiedämme kaikki, että nuo-
ruuteen liittyy monia raskaita 
päiviä, kuukausia jopa vuosia.. 
Kuitenkin tiedämme myös, että 
toinen puoli elämästämme kyt-
keytyy iloon. Nuorille Raamattu 
sanoo näin: ”Iloitse, nuorukai-
nen nuoruudessasi ja sydämesi 
ilahduttakoon sinua nuoruusi-
käsi päivinä” (Saarn.11:9). Raa-
mattu myös vetoaa: ”Muista 
Luojaasi nuoruudessasi.” (Snl. 
12:1)

Joulun keskeinen sanoma 
on ilosanoma. Se koskee Va-
pahtajamme Jeesuksen Kris-
tuksen syntymistä maailmaan. 
Se kertoo Kristuksen tuomasta 

syntien an-
teeksian-
nosta ja ian-
kaikkisesta 
elämästä. 
Nuorelle ys-
tävälleen Ti-
moteukselle 
apostoli Paa-
vali kirjoitti: 
”Tartu kiinni 
iankaikki-
seen elämään, johon olet kut-
suttu.” (1.Tim.6:12). Jouluna 
2010 Sinä saat luottaa psal-
minkirjoittajan sanaan: ”Sinä, 
Jumala, olet minun turvani 
nuoruudestani asti.” (Ps.71:5). 
Taivaan Isän siunaamaa jou-
lua!

Heikki-Tapio Nieminen
Teologian tohtori

KPV:n maalivahti 1957-1960

Joulun ilosanoma tahtoo tavoittaa Sinut

Syksyn 1956 päättäjäisissä KPV palkitsi erikoismitaleilla A-juniori-
joukkueensa. Oheistettu kuva on otettu Rovaniemellä 12.8.1956 pe-
latun ottelun RoPS-KPV jälkeen. KPV voitti 1-0. Kokoonpano ylhäällä 
vas. Mikko Sulkala, Erkki Mäkelä, Seppo Nieminen, Seppo Rannanpää, 
Jarmo Isohanni. Keskellä vas. Mauri Ahola, Jussi Kuusinen, Aimo Salli-
nen. Alh. vas. Raimo Huuhka, Heikki-Tapio Nieminen, Seppo Hakala.
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Tämän, Pallo-Veikon perin-
teisen kausianalyysin edus-
tusjoukkueen pelaajista, on 
tehnyt henkilö, jolla on var-
sin rikas kokemus jalkapalloi-
lusta. Yksi Kokkolan rikkaim-
mista viime vuosien ajalta. 
Tiettävästi hän on seurannut 
kaikki kotiottelut ja tainnut 
käväistä muutamassa vieras-
pelissäkin.
Rivikatsojalla on varmasti 
omat mielipiteet, jotka saat-
tavat poiketa huomattavas-
tikin näistä. Jonkun mie-
lestä asiat ovat makuasioita, 
mutta toivottavasti niistä 
löytyy pelaajille myös opiksi 
otettavaa. Ensimmäinen nu-
mero on pelipaidan numero 
ja nimen jäljessä sulkeissa 
oleva luku kertoo kyseisen 
pelaajan peliminuutit. 

1. Johannes Wentin (402): 
Hyvän perustekniikan ja raa-
mit omaava pelaaja,jolla  mah-
dollisuudet kehittyä huippu-
veskariksi. Penkillä ei kehity, 
joten pelejä pitäisi päästä pe-
laamaan, mutta vetääkö opis-
kelu pitemmän korren?

2. Juhani Koponen (1863):  
”Kokemus tuo varmuutta”. Ja-
mon luottovahti, jolla hyvä 
kausi takana. Erinomainen lä-
hitorjuja ja kantavan potkun 
omaava maalivahti. Pelin avaa-
miseen kaipaisi joskus nope-
utta ja yllätyksellisyyttä.

4. Jukka Hakala (1523): Jukka 
palasi maailmalta kovin odo-
tuksin. Toi rauhallisuutta ja ko-
kemusta puolustukseen, pienet 
loukkaantumiset pilasivat kui-
tenkin osittain kautta. Mikäli 
paikat ja motivaatio kunnossa 

on Jukalla vielä paljon annet-
tavaa  kokkolalaiselle jalkapal-
lolle.    

5. Jesse Saarinen (341): Pa-
niikkihankinta. Jessen hank-
kimista kesken kauden  harva 
katsoja ymmärsi. Edellisellä 
kaudella muutama hyvä ot-
telu, tällä kaudella ei valitetta-
vasti yhtään. 

7. Jussi Roiko (1488): Jussi ei 
oikein vakiinnuttanut paikkaa 
avauskokoonpanossa, kentällä 
kuitenkin 23 pelissä. Hyviä 
suorituksia seuraa liian usein 
huono suoritus. Opiskelu Vaa-
sassa pilasi osittain loppukau-
den harjoittelua.

8. Mika Lähderinne (180): 
Edellisen kauden luottopelaaja 
tuurasi kahdessa ottelussa top-
pariosastoa. Ei oikein päässyt 
liigavauhtiin Oulussa, missä 
joutui pelaamaan laitapuolus-
tajana tai keskikentällä

9. Tuomo Paavolainen (343): 
Yli tuhat minuuttia vähemmän 
kuin edellisellä kaudella kertoo 
kaiken Tuomon kaudesta. Paha 
loukkaantuminen pilasi ”Tu-
pin” kauden, edellisen kesän 
loistavan paluun jälkeen. Toi-
vottavasti näemme hänet vielä 
tositoimissa. Taito ja tahto koh-
dallaan.

10. Olli-Pekka Itälä (1160): 
” Kakkoskoutsin” peliminuu-
tit pienenivät myös loukkaan-
tumisen johdosta. Loppukausi 
meni joukkueen alkuverrytte-
lyn hoitamiseen. Pelikunnossa 
ollessaan O-P:n tavaramerkki 
sekä laitalinkkinä tai –puolus-
tajana tuttua ja turvallista laa-
tutyötä. Sopimus voimassa ensi 
kaudeksi.

11. Ville Luokkala (2340): Val-
mentajan luottopelaaja, joka 
pelasi kaikki pelit alusta lop-

puun. Paransi edellisestä kau-
desta selvästi, mutta vielä yksi 
askel löydyttävä, mikäli ha-
luaa liigakentille. Asenne, ko-
vuus ja taitokin kohdallaan, 
mutta ........!

13. Jukka Lyyski (112): Mie-
lenkiintoinen paluunmuuttaja 
kesken kauden. Seuran oma 
kasvatti, jonka peliminuutit jäi-
vät vähiin, osittain loukkaan-
tumisen ja osittain  työkiirei-
den vuoksi. Pelivuosia jäljellä, 
mutta mitä sanoo työt ?

14. Tommi Halonen (782): 
Vuodet vierivät, mutta Tom-
min kohdalla samat ongelmat 
jatkuvat. Loukkaantumiset pi-
lasivat jälleen kauden. Pelikäsi-
tys ja taito ” hanskassa”, mutta 
se kynnys, nimittäin ”kipu-
kynnys”. Toki yli sata minuut-
tia enemmän kuin viime kau-
della.

15. Konsta Tastula (154): A-
junioreiden luottopelaaja kävi 
kentällä yhdeksässä pelissä. Sy-
vällisemmät ja laajemmat kom-
mentit saamme toivottavasti 
lukea tulevista Palloveikko-leh-
distä. Potentiaalia on.

16. Irakli Sirbiladze (2325): 
Ykkösen paras pelaaja. KPV:n 
paras pelaaja. Irkli keräsi kaikki 
ykkösen pytyt. Maalikunin-
gas, Veikkauspörssin voittaja, 
sekä Keski-Pohjanmaan ykkö-
nen. Target-pelaaja, joka suojaa 
palloa todella hyvin ja voittaa 
pääpallot sekä tekee myös maa-
leja. Pieni itsekkyys joissakin ti-
lanteissa miinuksena, mutta se 
maalintekijälle suotakoon. Toi-
vottavasti näemme ” Simon” 
myös ensikaudella Kokkolassa. 
Viittä vaille täydet minuutit.

18. Tom Melarti (951): Edel-
linen kausi PoPa:ssa toi onnis-
tumisia maalien muodossa. 
Loukkaantumiset pilasivat kui-

tenkin Tomin toisen esiinty-
misen Pallo-Veikoissa. Loppu-
kausi meni sairastuvalla. Pystyy 
tarvittaessa tekemään maaleja. 
Sopimus myös ensi kaudeksi 
Pallo-Veikkoihin.

20. Aki Sipilä (1500): Terrierin 
pelityyli tuo paljon kolhuja 
myös itselle.   Alkukausi meni 
osittain pilalle kiitos loukkaan-
tumisten vuoksi. Paransi kau-
den loppua kohden. Tärkeä 
joukkuepelaaja, joka esimer-
killään usein sytyttää oman 
joukkueen ja ärsyttää vastus-
tajaa. Toivottavasti paikat kes-
tävät ensi kaudella ja ura jat-
kuu vihreäpaidoissa.

23. Tarmo Koivuranta (748): 
Sama virsi Taren kohdalla, 
kuin useimmilla muillakin pe-
laajilla eli jalkavaivat pilasivat 
miehen kauden ja näytöt jäivät 
vähiin. Esimerkkinä muille pe-
laajille aina olleessaan kentällä. 
Mikäli loukkaantumiset eivät 
hellitä, on pelaajaura katkolla. 
Edellytykset ja ominaisuudet 
valmennukseen olemassa, mi-
käli toiminta ”futiksen” parissa 
kiinnostaa.

24. Kim Palosaari (969): Pe-
liminuutit kasvoivat jo muka-
vasti (viime kausi 59). Hyvä 
fyysinen pelaajaa ikäisekseen, 
myös yllättävän hyvä päällä. 
Liikkuvuutta löytyy ja erin-
omaisia pystyjuoksuja vastus-
tajan selustaan. Taitotasossa 
kehittämisen varaa. Tulevai-
suuden pelaaja, joka toivotta-
vasti lisää peliminuutteja myös 
ensi kaudella.

25. Janne Hosio (2160): Kemin 
lahja Kokkolalle kaudella 2010. 
Jukka Lyyskin lisäksi joukku-
een ainut vasenjalkainen pe-
laaja. ”Hossa” hoiti vasemman 
laidan nousut ja pohjusti useita 
hienoja maaleja, unohtamatta 
puolustamista. Hoiti suurim-

man osan vapaa- ja kulmapot-
kuista, joissa kuitenkin paran-
tamisen paikka. 

26. Niko Kalliokoski (2127): 
Joukkueen kapteeni paranee 
kuin viini vanhetessaan. Toi-
nen erinomainen kausi putkeen 
toi lähes täydet minuutit.  Ko-
vuus, loistava potkutekniikka 
ja pääpeli ”Kalun” vahvuuksia. 
Heikkoudet, liikkuvuus ja no-
peus, paranivat kauden aikana 
reilun painonpudotuksen an-
siosta. Nykyisestä joukkueesta 
eniten otteluita ja tehtyjä maa-
leja.  

28. Aleksi Paavolainen 
(1909): Alkukaudesta vaikeuk-
sia mahtua pelaavaan kokoon-
panoon. Loppukauden luotto-
puolustaja oikealla laidalla. 
Hyvää peruspelaamista, jossa 
kuitenkin suoritukset joskus 
vaihtelivat liikaa. Oman seu-
ran kasvatti, jonka toivoisi nä-
kevän jatkossakin Pallo-Vei-
koissa. 

90. Patrick Byskata (2302): 
Kauden yllättäjä nro 1. Hyvä 
taitotaso ja pelinäkemys mo-
nikäyttöinen pelaaja useallekin 
pelipaikalle. Mikä on ”Patun” 
paras paikka? Kentällä kaikissa 
peleissä. Turhat suunsoittova-
roitukset ja ”mussutukset” pois 
sekä asenne kohdalleen niin 
hyvä tulee. Liigakentät kutsu-
vat jo ensi kaudella. 

 * * * 

Lisäksi pelikokemusta ja -ai-
kaa kauden aikana saivat Aki 
Lyyski (90 min), Oskari Hink-
kanen (38), Harri Hujanen (16) 
sekä Janne Möttönen (6).

Joukkueen nestoreita oli-
vat 7.11.1977 syntyneet Jukka 
Hakala ja Olli-Pekka Itälä sekä 
joukkueen kuopus 7.6.1993 
syntynyt Harri Hujanen.

Hyviä olivat, mutta parannettavaakin jäi

Joukkueet Ykkösen peleihin 2010 rakennettiin tästä ryhmästä. Ylh.vas.  Tom Apunen, Olli-Pekka Itälä, Ville Luokkala, Patrick Byskata, Harri  Hujanen, Kim Palosaari, Irakli Sirbiladze, 
Jukka Hakala, Aleksi  Paavolainen, Tommi Halonen, Janne Möttönen, Tarmo Koivuranta, Jorma  Herlevi, Mikael Johansson, alh.vas. Niko Kalliokoski, Aki Sipilä, Oskari Hinkkanen, Seppo 
Ahonen, Aki Lyyski, Juhani Koponen, Johannes  Wentin, Jarmo Korhonen, Tom Melarti, Janne Hosio, Jussi Roiko.  Kuvasta puuttuvat: Tuomo Paavolainen, Konsta Tastula, Samu Laitinen,  
Jussi Laakso ja Jukka Lyyski. 
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NOPEAMMIN,
KORKEAMMALLE,

VOIMAKKAAMMIN
Urheilussa - niin kuin elämässä yleensäkin 

- menestyy se, jolla on taitoa, 
tahtoa ja kestävyyttä pitkäjänteiseen työhön.

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

Vuosisatoja kaupunkilaiselämää Århundraden av stadsliv
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Moni palloveikko ja  sisko 
omisti marraskuun toisesta 
viikonvaihteesta huomattavan 
osan kunnioittamansa ja ra-
kastamansa seuran KPV:n pe-
rinteelle, nykypäivälle ja tule-
vaisuudelle. Näin vähintäänkin 
ajatuksissa, mutta moni myös 
näiden päivien toiminnoissaan. 
Lauantai 13.11. oli varsinainen 
juhlapäivä, sunnuntaina 14.11. 
oli juhlajumalanpalvelus ja 
maanantaina 15.11. papat ko-
koontuivat samassa hengessä 
seuran klubille. Tapahtumista 
kerrotaan tämän lehden eri yh-
teyksissä. 

Lauantain juhlapäivä aloi-
tettiin käymällä kolmen suu-
ren KPV-vaikuttajan haudoilla 
laskemassa kukkalaitteet. Koh-
teena olivat Olli Telimaan, Os-
kari Niemen ja Väinö Paavo-
laisen viimeiset leposijat. Risto 
Pouttu, Olli Peltoniemi ja 
Pekka Kuusela muodostivat lä-
hetystön ja junioreista oli va-
littu airueiksi Emmi Lehojärvi 
ja Oliver Uusitalo. Juhla kau-
pungintalolla käynnistyi on-
nittelujen vastaanotolla. Hyvän 
tovin toista tuntia saivat Risto 
Pouttu, Janne Ylinen ja Pekka 
Kuusela kuunnella kiitoksen sa-
noja ja muotoilla niihin vasta-
uksensa. 

Onnittelijoiden ketjun aloitti 
Suomen Palloliitto toimitusjoh-
tajansa Kimmo J. Lipposen ja 
liittohallituksen jäsenen Jan-
Erik Sundellin sanojen ja lah-
joitetun pallosäkin myötä. 
Onnittelijoiden virtaa jatkoi-
vat Nordea/Thomas Lempiälä, 
Palkinto-Koivio/Tom Björk-
gren, Kokkolan kaupungin lä-
hetystö Antti Isotaluksen joh-
dolla, Halpa-Halli/Juha Hakala, 
GBK/Tony Storbacka, Reima/ 
Juha Kero ja Marko Palonen, 
KPO/Arttu Laine, Keski-Poh-
janmaan Kirjapaino Oyj/Antti 
Porko, Kokkolan Erotuomari-
kerho ja Vanhat Viheltäjät/Ju-
hani Aaltio, Raimo Åstrand ja 
Timo Fält, Osuuspankki ja OP-
Kiinteistövälitys/Kimmo Peu-

ranto, Stina ja Matti Leskelä, 
KepLin lähetystö Erkki Koivis-
ton ja Petri Harsusen johdolla, 
Kokkolan Jymy/Marja-Leena 
Koivisto, Kälviän Tarmo/Tuomo 
Hankaniemi. 

Lisäksi oli ilahduttavan run-
sas joukko yksityishenkilöitä, 
jotka seurasivat aina uskolli-
sen KPV:n ystävän Eeva-Kaa-
rina Lampisen esimerkkiä. Var-
sinainen ohjelmallinen juhla 
oli Kokkolasalissa. Kuulijat hy-
vin mukaan saaneen tilaisuu-
den juontajan Olli Peltoniemen 
avauspuheenvuoron keskeinen 
sanoma oli, että jalkapallo on 
leikkiä. Lähes jokainen lapsi 
ensi askeleita ottaessaan ja pal-
lon nähdessään potkaisee sitä. 

Tervehdyssanoissa seuran 
puheenjohtaja Risto Pouttu 
loi tiiviin läpileikkauksen seu-
ran vuosikymmeniin, hyviin 
ja vaikeisiinkin päiviin. Lo-
puksi hän vetosi voimakkaasti 
siihen, että kasvava työmäärä 
tarvitsee menestystä tuottaak-
seen työtä pelkäämättömiä ja 
seuraa rakastavia naisia ja mie-
hiä. Lisää hänen esille nostamia 
ajatuksia on luettavissa Riston 
kirjoituksesta uuden historiikin 
alkusivuilta. 

Tilaisuudessa saatiin nauttia 
myös musiikillista antia, mistä 
vastasivat Raimo Vertaisen joh-
tamat Keski-Pohjanmaan kon-
servatorion Junioriharmonikat 
kahteen otteeseen. Niin ikään 
Tiernapoikien lauluryhmä viih-
dytti parisatapäistä kuulijakun-
taa kahdella esiintymisellä ja 
saatiinpa heiltä kuulla myös 
Kari Pappisen tekemä uusi so-
vitus KPV-humpasta. Juhla-
puhujaksi oli saapunut mies 
suomalaisen jalkapalloilun kes-
kiöstä, Palloliiton toimitusjoh-
taja Kimmo J. Lipponen. Huo-
mattava osa puheesta käsitteli 
Suomen maajoukkueen viime-
aikaisia edesottamuksia ken-
tällä ja liitossa tehtyä valmen-
tajaratkaisua. 
Kuulijat saivat varsin rehelli-

sen, kaunistelemattoman selon-
teon, jota leimasi pettymys kär-
sittyihin tappioihin. Eteenpäin 
on katsottava ja vuoden 2016 
EM-kisoista hän totesi, että sii-
hen lopputurnaukseen Suomen 
on päästävä yhtenä 24 maasta. 
Myös päävalmentajakysymyk-
sen kuviot tulivat kuulijoille 
muuten selväksi paitsi, että 
Baxterin seuraajan nimeä hän 
ei vielä julkistanut. Se ratkaisu 
tehtiin kuitenkin yhteisymmär-
ryksessä, korosti puhuja. 
Puheessa tuli myös vahva an-
nos tunnustusta KPV:lle ja 
luonnolliset onnittelut juhla-
vuoden johdosta. Huomatta-
van osan ajasta vei jäsenten 
palkitsemiset.  

Palloliiton kultaisen seuratoi-
mijan merkin sai yli 30-vuoti-
sista lääkäripalveluista KPV:lle 
vastaanottaa Hajo Weitz. Pal-
loliiton hopeisen ansiomerkin 
sai toiminnanjohtaja Antti Yli-
mäki. Seuran ansiomerkin sai-
vat vastaanottaa Pentti Heik-
kilä, Lars Sorvisto, Peter Haldin, 
Laila Myntti, Kalle Myllykan-
gas, Vesa Ruokoja, Markku Piis-
panen, Janne Ylinen, Jouko Vie-
rimaa, Rauno Lesonen, Seppo 
Peuraharju, Hannu Laakso, Kari 
Vanhakangas, Timo Åstrand, 
Kim Huuhka, Kaj Huuhka, 
Timo Nurmi, Rolf Mannström, 
Pia Savolainen, Seija Hattu-
nen, Gunilla Kalliokoski, Tauno 
Markkanen, Kuisma Hattunen, 

Petri Haapasalo, Marko Lehto-
nen, Niko Kalliokoski, Tuomo 
Paavolainen, Vesa Kallio, Sakari 
Junnilainen, Asko Uusitalo, 
Jyrki Kleimola, Mika Luokkala, 
Pasi Tarvainen, Tapani Moila-
nen, Hannu Ypyä, Marko Sor-
visto ja Petri Piispanen. Vuo-
den 1969 mestarijoukkueen 
pelaajille luovutettiin kulta-
kortit, jotka oikeuttavat vapaa-
seen sisäänpääsyyn KPV:n ot-
teluihin. 

Kapteeninsa Risto Hautalan 
johdolla joukkue kiitti huomi-
onosoituksesta kolminkertai-
sella hei-huudolla. Jukka Pel-
toniemi esitteli uunituoreen 
seuran 80-vuotishistoriikin ja 
luovutti sen ensimmäiset kap-
paleet Palloliiton toimitusjoh-
taja Kimmo J. Lipposelle sekä 
seuran vanhimmalle paikalla 
olleelle pelaajalle, entiselle val-
mentajalle ja puheenjohtajalle 
Kalle Hongellille. Tunteita kos-
kettanutta tapahtumaa yleisö 
kunnioitti seisaalleen nous-
ten. 

Viimeisenä puhujana 50-60  
lukujen maalivahti, teologian 
tohtori Heikki-Tapio Niemi-
nen toi pääkaupungista jalka-
palloterveisensä KPV:lle.  Juh-
lapuhujaksi aikanaan pyydetty, 
mutta kokouskiireidensä takia 
estynyt, UEFA:n presidentti 
Michel Platini oli lähettänyt 
seuralle järjestön viirin, johon 
oli painettu onnittelut KPV:lle. 
Tilaisuus päättyi Maamme-lau-
luun ja vihreävalkoisesta ka-
kusta nauttimiseen kahvin kera. 
Sunnuntaina, Isänpäivänä, oli 
kaupungin kirkossa jumalan-
palvelus, jossa saarnasi Heikki-
Tapio Nieminen. Runsas kuu-
lijajoukko sai kuulla saarnassa 
myös juhlivaan seuraan liitty-
vää sanomaa.

Vote

Tunteen paloa ja iloista mieltä 
riitti 80-vuotiaan juhlassa

Reijo Jalavalla je Erkki Koivistolla riitti muisteltavaa.

Tiernapojat esittivät uuden sovituksen KPV-humpasta.
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Seuran ansiomerkillä muistettiin kymmeniä uskollisia KPV-toimijoita.

Hajo Weitz ja Antti Ylimäki saivat Kimmo J. Lipposelta tunnustuksen 
työstään.

Gunnar Isosaari sai kultakortin Janne Yliseltä.

Vuoden 1969 mestarijoukkueesta olivat paikalla Risto Hautala takana vas. Esa Korhonen, Gunnar Isosaari, 
Juhani Paavolainen, Asko Rintapää, Vesa Kallio, Ilkka Kangas ja Raimo Sorvisto.

Historian havinaa on tässäkin, kun kolme Helasterää, Hannu, Markku ja Jarmo, kävivät onnittelemassa. Poi-
kien isä oli yksi seuran perustajista.
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Kamera tavoitti yleisön joukosta samaan kuvaan kaupunginjohtaja Antti Isotaluksen, pallopiirin johtajan Kari Marsin puolisoineen ja Hajo Weitzin.

Rainer Kotkan ilme kertoo juhlan tunnelmasta. Kuvassa mukana myöskin Eero Vantunen ja Vesa Pihlajamaa puolisoineen.

Konservatorion nuoret harmonikansoittajat toivat juhlaan musiikillista vaihtelua johtajanaan Raimo Vertainen.

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja 
Olli Peltoniemi toimi juhlan mu-
kaansa tempaavana juontajana.

Jukka Peltoniemi esitteli juhlassa 
julkistetun seuran 80-vuotishisto-
riikin.

Olinhan siellä minäkin eli KPV:n 
juniorikoulun läpikäynyt ja seuran 
pitkäaikainen ystävä Esa Weck-
ström oli saapunut tapaamaan 
entisiä pelikavereitaan.
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Kapteenin kanuunasta on lähtenyt jo 22 maalia KPV:lle. Oikeaoppisen potkutekniikan tyylinäytettä todistavat Jukka Hakala ja Ville Luokkala.

Paljon on työtä tehty, hikeä 
hikoiltu ja askeleita otettu 
niin kentällä kuin toimiston-
kin puolella viimeisen kolmen 
vuoden aikana, jota voi kut-
sua myös Jamon projektiksi. 
Olen saanut toimia kapteenis-
tossa kaikkina kausina, joista 
viimeisimmän kapteenina. Se 
on kunnia-asia ja vieläpä kas-
vattajaseurassa, joka on ollut ja 
tulee aina olemaan lähellä sy-
däntä. Kiitos Jamo luottamuk-
sesta sekä Tare, Diego, Tumppi 
ja Jukka, joiden kanssa ollaan 
asiota koitettu kapteenistossa 
kunnialla hoitaa.

1-divisioonaa ei kutsuta 
suotta raskaimmaksi sarjaksi 
niin pelaajille valmentajille 
kuin muullekin organisaati-

olle. Puoliamatöörien pohjalta 
perustuvaan toimintaan kuulu-
vat työt, harkat, pelimatkat ja 
vanhemmilla pelaajilla yleensä 
myös perhe, joten vapaa-aika-
ongelmia ei liiemmin ole.

Tämä luo haastavan työn 
niin valmentajalle kuin kap-
teenistollekin saada hiukan 
väsyneestä pelaajistosta par-
haimmat tehot irti aina, kun 
joukkue yhteen kokoontuu. 
Kausi 2010 saatiin pakettiin ja 
iso kiitos hyvästä asennoitu-
misesta pelaajille, jotka kaiken 
kiireen- ja väsymyksen keskellä 
jaksoivat painaa hommia paria 
kertaa lukuunottamatta ”hy-
vällä sykeellä”. Tuloksena oli 
neljäs sija ja loistava syyskausi. 
Se kertoo pelaajien hyvästä mo-

raalista vielä syksyn synkkinä 
syyiltoina vedetyistä harjoi-
tussessioista, joista osa edettiin 
opiskelukiireiden vuoksi joskus 
hyvinkin harvalukuisina.

Kiitos johtokunnalle, kun 
asiat saatiin tänäkin vuonna 
vietyä edelliskaudesta eteen-
päin ja näin ollen kapteenis-
tonkin korviin tuli edellisvuotta 
vähemmän ”kiukkupostia” vie-
täväksi johtokunnalle.

Kiitos yleisö, jota vihdoin-
kin päästiin kiittämään pistei-
den muodossa ollessamme sar-
jan paras kotijoukkue. Aina sitä 
pelaajana toivoisi enemmän 
yleisöä, mutta kaikki kai sitten 
ajallaan. Parannetaan jatkossa-
kin peliä ja jos jotkut viitsisivät 
parantaa olosuhteita, niin ehkä 

vielä saataisiin hinattua keski-
arvo tuhannen paremmalle 
puolelle ja sitä kautta tunnel-
maa lisättyä. Iso käsi myös fa-
niryhmälle, joka vuodesta toi-
seen löytää aurinkokatsomoon 
keleistä huolimatta ja jaksaa 
kannustaa ja laulaa tilanteesta 
huolimatta. Ja onhan sitä tei-
dän kehittämää kannatuslau-
lua varasteltu jo muidenkin 
faniryhmien käyttöön siitä-
kin huolimatta, että laulun pe-
laajista pari tipahtaa pois joka 
syksy. Pikkusen jännittää, kuka 
kolmikosta Tare, Sipi, Kalu vel-
voitetaan jatkamaan, jotta hyvä 
tunnari ei kuole pois. 

Kiitos järjestysmiehet, pallo-
siskot ja kaikki muut vapaaeh-
toistyötä tekevät seuraihmiset. 

Ilman teitä ei tätäkään kautta 
olisi läpi viety.

 Lopuksi haluan vielä kiittää 
Jamoa, jonka kanssa oli kunnia 
tehdä päivittäistä työtä kaikki 
nämä kolme hienoa vuotta. 
Hieno mies ajoi pelien jälkeen 
Joensuuhuun antamaan ”tu-
kankuivauskäsittelyn” koiral-
leen ja säästi meidät pahim-
malta. Kiitän myös kaikkia niitä 
pelaajia, joiden kanssa olen saa-
nut taas yhden hienon kauden 
tehdä töitä. On ollut ilo tutus-
tua moniin loistaviin pelaajiin 
ja mahtaviin ihmisiin tämän 
meille rakkaan lajin parissa. 
Kausi 2010 paketissa ja kohti 
kautta 2011.

Terveisin: 
Niko Kalliokoski ”c”

Kapteenin silmin

Marraskuun yksi näytelmä saa-
tiin päätepisteeseen, kun edus-
tusjoukkueen valmentajaso-
pimus allekirjoitettiin Keijo 
”Keke” Hautamäen,46, kanssa.

Seurassa hän ei ole mikään 
uusi tähdenlento, vaan näyt-
töjä on jo parinkymmenen 
vuoden ajalta. Lisäksi hän 
kuuluu KPV:ssa tuttuun Hau-
tamäen veljessarjaan, jonka 
Veijo ja Kimmo ovat pukeutu-
neet KPV:n edustusjoukkueen 
pelipaitaan ´80 ja ´90-luvuilla. 
Keijolla ei sitä kokemusta ole, 
vaan hän on kunnostautunut 
työllään lähinnä juniorijaos-
tossa eri ikäluokkien valmen-

tajana.
Lehdistötilaisuudessa Keijo sa-

noi astuvansa Jarmo Korhosen 
kolmivuotisen valmentajatyön 
jättämiin ”isoisiin saappaisiin”, 
jotka toivat 136 pistettä 78 Yk-
kösen sarjaottelusta.

Parempi on niin kuin liian 
pienet saappaat. Jalat mahtu-
vat, kuten hän itse tulkitsi, ja 
ainakin talven pakkasilla tyh-
jän tilan kannattaa täyttää vil-
lasukilla.

Lisäksi Keijo lupasi, että mi-
tään merkittävää ei tule muut-
tumaan siihen työhön, josta 
Jamo tunnettiin. Tuossa työssä 
hän saa hyvää tukea joukkueen 

fysiikkavalmentajana jatkavalta 
Olli-Pekka Itälältä, joka näh-
dään myös pelaajana.

OPA:n lisäksi marraskuun lo-
pulla oli julkistettavissa Tom 
Melartin ja Ykkösen parhaaksi 
2010 valitun Irakli Sirbiladzen 
sopimusten jatko.

Muut avainsopimuksiin lu-
ettavat paperit allekirjoitetaan 
ennen joulua, lupaa manageri 

Keke astuu nyt isoisiin saappaisiin

Olli-Pekka Itälän ja Keijo Hauta-
mäen opein valmistautuu edus-
tusjoukkue tulevaan kauteen.
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Palloliiton toimitusjohtaja 
Kimmo J. Lipponen oli KPV:n 
80-vuotisjuhlan juhlapuhuja ja 
hänen siinä yhteydessä lausu-
miaan ajatuksia on voitu lukea 
päivälehdistä. Päätimme kui-
tenkin pyydystää miehen juh-
lan jälkeen vastaamaan muu-
tamaan lisäkysymykseen, joita 
ei juuri juhlapuheessa tullut 
esille. Saimme ainakin omasta 
mielestämme asialliset ja pe-
rusteelliset vastaukset, vaikka 
muutamista kysymyksistä saat-
taa tulkita hieman pessimististä 
näkemystä suomalaiseen jalka-
palloiluun.  
Mikä on maajoukkueittemme 
numerollinen (voitot,tasapel
it,tappiot) saldo pelikaudelta 
2010?
– Virallisissa karsintaotteluissa 
saldo on tänä vuonna 11-5-
16 (voitot-tasapelit-tappiot), 
eli olemme saaneet 40% saa-
tavilla olleista pisteistä (2009 
48%, 2008 56%, 2007 61%)
Maajoukkueita leiritetään tal-
vikaudella kaukomailla. Miten 
näet hyödyn suhteutettuna 
kustannuksiin?
– Maajoukkueiden (A, U23) 
viime vuosien Euroopan ulko-
puoliset talvileirit eivät ole ol-
leet taloudellisesti kovinkaan 
rasittavia. Kyseessä ovat ol-
leet kutsuturnaukset ja –otte-
lut, joissa isäntä yleensä mak-
saa matkat ja paikan päällä 
olemisen. Lisäksi ottelusopi-
muksiin kuuluu usein myös 
kiinteä rahallinen palkkio, tai 
menestyksen mukaan makset-
tava korvaus. Urheilullisesti 
tapahtumat ovat olleet myös 
erittäin hyviä mahdollisuuksia 
antaa nuoremmille pelaajille 
mahdollisuus osallistua maa-
joukkuetoimintaan. Siksi leirit 
ovat arvokkaita pelaajatarkkai-
lupaikkoja.
Mikä on mielestäsi Suomen 
jalkapalloilulle hyöty pelaajien 
siirtymisestä ulkomaisiin seu-
roihin?
– Ulkomaisissa seuroissa pe-
laaminen hyödyttää silloin, 
kun pelaaja saa peliaikaa ko-
vemmassa sarjassa, joka antaa 
mahdollisuuden kehittyä edel-
leen ja oppia. Tietysti nuorten 
kohdalla voidaan miettiä sitä, 

kuinka paljon esimerkiksi siir-
tyminen jonkin maan akate-
miasarjaan kehittää yksilöä. 
Nämä ovat tietysti tapauskoh-
taisia asioita, joita ei voi suo-
raan yleistää.
Muutama seura eteläisessa 
osassa maata kerää jäljelle jää-
vät vähäiset huiput ja loput 
ovat lähinnä kasvattajaseu-
roja. Istuuko tämä kansainväli-
nen malli meidän toimintaan? 
Riittääkö kasvattajilla motivaa-
tiota?
– Päättyneellä kaudella esimer-
kiksi Pietarsaaressa ja Kuopiossa 
pelattiin erittäin hyvää jalka-
palloa, eli en suoraan allekir-
joita väitettä. Kansainvälisesti 
monessa maassa tietyt seurat 
ottavat tietoisesti kasvattajaseu-
ran roolin, ja näitä seuroja on 
kyllä Suomessakin. Moni seura 
on erittäin ylpeä siitä, että hei-
dän pelaajiaan siirtyy eteen-
päin urallaan. On tietysti jo-
kaisen seuran oma asia valita 
tavoitteensa ja strategiansa, 
jota kautta varmasti myös on-
nistumisen tunne ja sitä kautta 
lisämotivaatio tulevat. 
Suurimpien mahdollisten spon-
sorifirmojen pääkonttorit ovat 

Kehä-III sisäpuolella. Kuiten-
kin niidenkin leipä tulee koko 
maasta. mutta perin harvalta 
näyttää liikenevän tukieuroja 
tuon alueen ulkopuolisille seu-
roille. Mikä neuvoksi ”lievealu-
eille”?
– Suomalaisessa urheilussa on 
perinteisesti ollut vahvoja, teol-
lisuuden alan, tukijoita alueel-
lisesti. Viime vuosina tämä on 
kuitenkin muuttunut talouden 
muutosten myötä. Pääkontto-
rien maantieteellinen sijainti 
tuskin on tässä asiassa se ydin-
asia, vaan se, mitä yritykset saa-
vat vastineeksi sijoituksestaan. 
Talouden muutosten kanssa 
painii koko suomalainen jal-
kapallo.
Mikä on Palloliiton yhteis-
työ tv-kanavia hallinnoivien 
kanssa? Ratkaiseeko raha sen-
kin, että kotimaisille kilpailu-
tapahtumille on vaikea neuvo-
tella omaa aikaa ja saada väkeä 
katsomoihin?
– TV-kenttä on ollut viime vuo-
det murroksessa uusien toimi-
joiden ja maksu-TV:n kasvun 
myötä. Vuoden sisällä on ta-
pahtunut sikäli positiivisia asi-
oita, että miesten A-maajouk-

kue ja naisten A-maajoukkue 
ovat jälleen vapailla kanavilla. 
Tietysti myös Veikkausliigan 
TV-sopimus on tuonut kaikki 
liigaottelut televisioinnin pii-
riin. Kun tähän lisätään kan-
sainvälisen jalkapallon valtava 
tarjonta, kilpailu kanava-ajasta 
ja katsojista on kovaa. Mutta 
uudet toimijat mahdollistavat 
myös TV-neuvottelut muiden 
sarjojen, futsal mukaan luet-
tuna, osalta. Yhtälö ei kuiten-
kaan ole helppo, sillä kanavat 
tekevät päätöksensä sen mu-
kaan, tuoko tuote heille lisää 
katsojia.
Palloliitto on säännöllisesti 
yhteydessä eri TV-toimijoi-
hin, joista YLE partnerina on 
tietysti tällä hetkellä läheisin 
kumppani.
Parin viime vuoden aikana 
pääsarjoissa pelejä on pelattu 
lähes kaikkina viikonpäivinä. 
Tämä vaikeuttaa tilanteen seu-
raamista eli onko odotettavissa 
ehjiä kierrospäiviä?
– Ottelukierrosten jakaminen 
on usealle pelipäivälle on nor-
maali eurooppalainen käytäntö, 
johtuen luonnollisesti televisi-
oinnista ja sen taloudellisesta 
panostuksesta lajiin, joka lisää 
myös lajin näkyvyyttä. Tasa-
painoa haetaan esimerkiksi si-
ten, että sarjat etenevät samassa 
tahdissa, eli joukkueilla on pää-
sääntöisesti sama määrä otte-
luita pelattuna, joka helpottaa 
sarjan seuraamista. Tulevalla 
kaudella tulemme edelleen nä-
kemään sekä samanaikaisesti 
pelattuja kierroksia ja kierrok-
sia, jossa pelejä pelataan kah-
den päivän aikana. Kansain-
välisestä toiminnasta johtuen 
alkukaudesta arkipelejä pe-
lataan hieman useammin, ja 
loppukaudesta pelit painottu-
vat viikonloppuun.
Mikä on mielipiteesi ja lääk-
keesi, kun kerrotaan monien 
seurojen pelaajien olevan palk-
katurvan piirissä?
– Viime vuosina tilanne on 
mennyt parempaan suuntaan. 
Lähtökohta on tietysti se, että 
seurojen täytyy itse vastata pal-
kanmaksustaan, ei yhteiskun-
nan. Palloliiton lääke tähän 
on lisenssimenettely, joka seu-

raa seurojen taloutta ja myön-
tää lisenssit sarjoihin osallistu-
miselle.
Olemme kansainvälisesti aallon-
pohjassa. Kummassa on liiton 
pääpaino: taidon nostaminen 
kansainväliseen menestykseen 
vai kamppailu suurimmat har-
rastajajoukot keräävän urheilu-
muodon tittelistä?
– Jalkapalloperhe on yhteisesti 
asettanut tavoitteekseen olla 
Euroopan kymmenen parhaan 
joukossa kaikilla mittareilla 
mitattuna. Menestys ja laaja 
harrastuspohja eivät ole mi-
tenkään toisiaan poissulkevia 
asioita, vaan pikemminkin toi-
siaan tukevia asioita. Olemme 
jo pitkään ollut Suomen harras-
tetuin urheilumuoto, ja tietysti 
haluamme olla myös menesty-
viä huipulla. Tämän saavutta-
miseksi olemme tehneet strate-
giatyön, jossa huippujalkapallo 
on keskeisellä sijalla. Taitoon 
on panostettu jo vuosia, mutta 
huippujalkapallon lajiproses-
sissa on tarkasteltu myös mo-
nia muita menestykseen vai-
kuttavia tekijöitä.
Ruotsin pääseurat ovat Hel-
singin eteläpuolella ja Norjaa 
lämmittää Golf-virta. Mikä on 
mielestäsi luonnon määrämien 
olosuhteiden merkitys lajille, 
joka on ”luotu” ulkona harras-
tettavaksi? Onko nousua odo-
tettava ilmastomuutoksen ai-
kataulussa?
– Tietysti luonto vaikuttaa pal-
jon harjoittelumahdollisuuk-
siin. Siksi olemme panostaneet 
jo vuosia olosuhdetyöhön, lä-
hinnä lämmitettäviin jalka-
pallonurmiin ja halleihin. Esi-
merkiksi UEFA:n HatTrick-tuen 
myötä olemme jakaneet olo-
suhdekehitykseen vuodesta 
2005 alkaen yhteensä 4,7 mil-
joonaa euroa. Tukea on saanut 
valtakunnallisesti yhteensä 
126 olosuhdehanketta 83 kun-
nan alueella. Viiden vuoden ai-
kana Suomeen on rakennettu 
HatTrick-avustuksilla yhteensä 
50 jalkapallonurmea sekä 65 
lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi 11 
stadionhanketta on kuulunut 
tuen piiriin.

Vote

Talouden muutokset koskettavat
koko suomalaista jalkapalloilua

Kimmo J. Lipponen toi juhlayleisölle tuoreimmat uutiset Suomen jalka-
palloilun huipulta.
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Väki palaamassa

Toivottavasti otsikko pitää 
paikkansa. Joka tapauksessa 
viime kesän kotipelejä seurasi 
8 481 katselijaa eli 652 ottelua 
kohti. Neljän aikaisemman ke-
sän vastaavat luvut ovat: 2005: 
7462/574, 2006: 6054/466, 
2007: 7624/586, 2008: 
7909/608, 2009: 8093/622.

Kauden paras kotiottelu maa-
kunnan päivänä pelattu KPV – 
FC PoPa veti katsomoon 1416 
lajin ystävää. Lisäksi yli tuhan-
nen katselijan päästiin KPV – 
FC Hämeenlinna ottelussa: 
1272. Pienin katselijamäärä 
307 oli kauden päätöskamppai-
lussa KPV – PK-35. Yllättävää oli 
”yleisökato” hurjan loppukirin 
otteluissa, joissa kuitenkin oli 
vielä paljon panosta. Ikimuis-
toisena mestaruusvuonna kat-
sojamäärän keskiarvo oli 3468 
eli koko kaudella 38 149.

Iraklin kesä

Georgian lahja KPV:lle, Irakli 
Sirbiladze, oli pelaaja, joka kau-
den peleissä keräsi suurimman 
huomion ja aivan perustellusti. 
Hän oli mukana jokaisessa ot-
telussa ja hänen ansiosta seu-
ran hattutempputilastokin sai 
viiden vuoden hiljaiselon jäl-
keen uuden nimen KPV-TPV 
ottelussa.

Hänet nimettiin Ykkösen 
vuoden pelaajaksi ja pelaa-
jayhdistys valitsi hänet Ykkö-
sen toukokuun pelaajaksi. Yk-
kösen maalikuninkuus tuli 16 
maalilla. Lähimmäksi pääsivät 
RoPS:n Mweetwa Nchimunya 
ja FC Espoon Seferi Fidan 13 
maalillaan. Irakli kuittasi myös 
veikkauspörssin ykköstilan 36 
pisteellä. Lähinnä oli OPS-jp:n 
Luis Vanderlei 30 pisteellä.

Koti ja syksy

Kuten toisaalla oleva ”Näin pe-
lattiin” tilasto kertoo parhaat 
pistemäärät joukkue keräsi ko-
tikentällä (29) jakamalla kär-
kitilan RoPS:n kanssa ja syys-
kierroksella (28) oltiin toiseksi 
paras. Vaikeampaa oli keväällä 
(19, sijoitus kuudes) ja vieraissa 
(18, sijoitus seitsemäs). Kevään 
menestys selittyy paljolti louk-
kaantumisilla. Hienolle syk-
sylle saadaan hakea vastaavaa 
aina mestaruusvuodesta 1969 
saakka, jolloin myös kausi päät-
tyi seitsemän ottelun voitto-
putkeen.

Asenne 
tärkeä
Parhaan todistuksen oikeasta 
asenteesta KPV sai kotiottelussa 
FC Viikinkejä vastaan. Joukkue 
pelasi 80 minuuttia vajaalla ja 
teki vajaalla pelatessaan kolme 
maalia. Toisella puoliajalla 
joukkue nousi neljässä pelissa 
voittoon: KPV – Klubi-04, KPV-
FC Hämeenlinna, KPV-JIPPO ja 
KPV – PK-35. Vastaavasti Klubi-
04 – KPV ja KPV-FC PoPa ot-
teluissa vastustaja käänsi otte-
lun voitokseen toisella jaksolla. 
Klubi-04 oli putoajista ainut, 
joka onnistui rokottamaan 
KPV:n pistepussia.

Ottelussa on oltava hereillä 
joka minuutti. Siitä kertoo se, 
että nopeimman maalin teki 
Akseli Pelvas KPV – Klubi-04 ot-
telun ensimmäisellä minuutilla. 
Vastaavasti viimeisellä minuu-
tilla maalasivat Seferi Faton FC 
Espoo-KPV, Tarmo Koivuranta 
FC Viikingit-KPV ja Tuomo Kö-
nönen PS Kemi-KPV.

Oma maali merkittiin KPV:n 
otteluissa Henri Järviselle Koo-
TeePee ja Janne Hosiolle.

KPV pelasi kauden aikana vain 
yhden 0-0 ottelun (KPV-RoPS) 
ja sen lisäksi KPV jäi maaleitta 
otteluissa PK-35 – KPV, RoPS-
KPV ja Klubi-04 – KPV.

13 maaliseppoa
– ja 12 pisteille
Ykkösessä pidetyn Veikkaus-
pörssin pisteille ylsi lähes puo-
let KPV:n edustusjoukkueessa 
pelanneista. Iraklin 36 pisteen 
ylivoiman lisäksi pisteitä kerä-
sivät: Patrick Byskata 13, Niko 
Kalliokoski 10, Ville Luokkala 
ja Aki Sipilä 6, Juhani Kopo-
nen 5, Olli-Pekka Itälä ja Jussi 
Roiko 4, Jukka Hakala, Tarmo 
Koivuranta ja Tom Melarti 3 
sekä Tommi Halonen 1.

Maalitehtailusta Iraklin (16) 
ohella pääsivät nauttimaan: 
Niko Kalliokoski 5, Ville Luok-
kala ja Kim Palosaari 3, Jukka 
Hakala, Olli-Pekka Itälä, Tom 
Melarti, Aki Sipilä, Tommi Ha-
lonen ja Jussi Roiko 2, Patrick 
Byskata, Tarmo Koivuranta ja 
Aleksi Paavolainen kukin yh-
den maalin verran. Ainoan 

rangaistuspotkumaalin lau-
koi Niko Kalliokoski ottelussa 
KPV-JIPPO.

Maaliin johtaneita syöttöpis-
teitä kirjattiin Janne Hosiolle 
7, Tarmo Koivurannalle 5, Pat-
rick Byskatalle 4, Olli-Pekka Itä-
lälle 3, sekä Irakli Sirbiladzelle, 
Aki Sipilälle, Kim Palosaarelle 
ja Niko Kalliokoskelle yksi kul-
lekin.

Kaksi 
nestoria
Edustusjoukkueen nestorin tit-
teli meni harvinaisella tavalla 
jakoon. Jukka Hakala ja Olli-
Pekka Itälä ovat täsmälleen yhtä 
vanhoja, kun tyydytään pelk-
kiin päivämääriin. Molemmat 
ovat nimittäin nähneet päivän-
valon ensi kerran 7.11.1977. 
Joukkueen kuopuksen tittelin 
sen sijaan saa pitää yksinään 
Harri Hujanen, joka 7.6. täytti 
17 vuotta. Joukkueen pisin pe-
laaja oli 188 senttinen Irakli Sir-
biladze ja lyhyin 167-senttinen 
Aki Sipilä. Painoa oli Jalkapallo-
kirjan tietojen mukaan painoa 
oli eniten kapteeni-Nikolla (83 
kiloa) ja vähiten Oskari Hink-
kasella (63 kiloa).

Nikolla kokemusta

Niko Kalliokoski on viime kau-
den pelimiehistä KPV:ssa pelaa-
millaan sarjaotteluilla (163) ko-
kenein. Hänen lisäkseen vain 
Tuomo Paavolainen on pääs-
syt yli sadan (109) virallisen 
ottelun. Niko on myös nyky-

pelimiesten maalitilaston kär-
jessä (22). Iraklin (16) jälkeen 
lähinnä ovat Tuomo Paavolai-
nen (13) ja Aki Sipilä (10).  

Kunnioitettavan 2000 pelimi-
nuutin rajan ylitti viisi pelaajaa: 
Ville Luokkala, Irakli Sirbiladze, 
Janne Hosio, Patrick Byskata ja 
Niko Kalliokoski. Vuosi sitten 
heitä oli kahdeksan. Ville oli ai-
nut täydet peliminuutit (2340) 
pelannut. Vuosi sitten heitä oli 
myös yksi eli Eetu Koistinen.

16 katsoi 
korttia
KPV:n pelaajat katsoivat 39 ker-
taa erotuomarin keltaista kort-
tia ja lisäksi kahdesti suorasta 
ulosajosta punaista (Halonen ja 
Koponen). Eniten kortteja kat-
selivat Janne Hosio ja Aki Si-
pilä (7). Muut varoitetut olivat: 
Niko Kalliokoski 5, Patrick Bys-
kata, Tarmo Koivuranta, Ville 
Luokkala ja Irakli Sirbiladze 3, 
Olli-Pekka Itälä ja Jussi Roiko 
2 sekä Jukka Hakala, Harri Hu-
janen, Mika Lähderinne, Aleksi 
Paavolainen ja Konsta Tastula 
kukin kerran. Vuosi sitten va-
roituksia tuli 39 ja kaksi suoraa 
ulosajoa. 

26 erotuomaria

Ykkösen pelejä vihelsi viime 
kaudella 26 eri henkilöä. Jou-
kossa oli Fär-saarilta Ransin 
Djurhus ja Tanskasta Peter 
Kjarsgaard-Andersen.

Varoitustilaston kärjessä oli 

Juha-Matti Kanniainen 60 va-
roituksella ja 6 ulosajolla. Hän 
vihelsi 16 ottelua. Lähinnä tu-
livat Jari Järvinen 54/4/15 ja 
Mikko Leino 52/8/18. Eniten 
otteluita vihelsi Ville Nevalai-
nen 22, mutta varoituksia hän 
jakoi vain 46 ja 4 ulosajoa.

Juha-Matti Kanniainen vi-
helsi viisi KPV:n peliä, joista 
KPV voitti neljä. Varoituksia 
KPV:lle hän jakoi näissä pe-
leissä 5 ja näytti punaista kort-
tia Juhani Koposelle.

Peliminuuttien
kokoonpano
Kauden 2010 otteluissa sai tilas-
tomerkintöjä 25 pelaajaa. Suu-
rimpien peliminuuttien perus-
teella 1-4-2-4 muodostelmana 
kokoonpanoksi tulisi vaikkapa 
tämä: 

Juhani Koponen 1863, Aleksi 
Paavolainen 1909 - Niko Kallio-
koski 2127 – Janne Hosio 2160 
- Olli-Pekka Itälä 1160, Jukka 
Hakala 1523 - Patrick Byskata 
2302, Ville Luokkala 2340 - 
Jussi Roiko 1488 – Irakli Sirbi-
ladze 2325 – Aki Sipilä 1500.

Jamon  
vuodet
Kolme kautta päävalmentajana 
toiminut Jarmo Korhonen sai 
paljon kiitosta työstään ja mo-
nen mielessä oli toivomus jat-
kosta. Näiden vuosien aikana 
KPV pelasi Ykkösessä 78 ottelua 
ja saalisti niissä 136 pistettä.

Poimintoja kauden pelikentiltä

Jukka Hakala toi kansainvälistä rauhallisuutta ja kokemusta KPV:n ala-
kertaan ja keskikentälle.

Loukkaantumiset pilasivat Tuomo Paavolaisen lupaavasti alkaneen 
kauden.
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Liki sata pallosiskoa ja – veik-
koa kokoontui lokakuun vii-
meisenä lauantaina päättä-
mään juhlavuoden pelikautta 
edustusjoukkueiden osalta. 
Mukana oli pelaajien lisäksi 
hallituksen, Pallo-Siskojen, 
järjestysmiesten ja juniorija-
oston edustus. Ohjelman pää-
paino oli sanallisella puolella 
palkintojenjaon ohella, mutta 
toki ruoansulatuksellekin an-
nettiin tehtäviä.

Tilaisuuden avauksen suo-
ritti seuran puheenjohtaja 
Risto Pouttu. Hän palautti mie-
liin juhlavuoden ohjelmakoh-
tia ja antoi tunnustusta nii-
den toteuttamisesta vastuussa 
olleille. Kiitosta tuli Pallo-Sis-
koille, järjestysmiehille, junio-
ritoiminnassa mukana olleille 
ja tämän työn tuloksena vuo-
desta muodostui urheilullisesti 
hieno. Erityisen ilon hän julki-
toi sille tosiasialle, että jälleen 
moni oman seuran kasvatti oli 
lunastanut paikkansa edustus-
joukkueessa. Heitä nousi ke-
väällä vahvistamaan kapeaa pe-
laajarinkiä, joka kauden aikana 
koki vielä lukuisia loukkaantu-
misia. Tämän johdosta nuor-
ten apu tuli todella tarpeeseen 
ja oikealla asenteella on tällöin 
suuri merkitys, muistutti Risto. 
Tilaisuuden muita puheen-
vuoroja käyttivät Peter Haldin 
naisjoukkueen, Hannu Litma-
nen järjestysmiesten edustajina 
ja valmentaja Jarmo Korhonen. 
Palkintojen jaossa Ristoa ja Pe-
teriä avusti tilaisuuden kunnia-
vieras Eeva-Kaarina Lampinen. 
Tilaisuuden juonnosta vastasi 
toiminnanjohtaja Antti Yli-
mäki.

Palkintojen jako aloitettiin 
naisjoukkueesta. Vuoden tu-
lokkaana palkittiin Tiia Laasa-
nen, vuoden yllättäjänä Jenna 
Sillanpää, lady-pelaajana Niina 
Möttönen, ahkerimpana har-
joittelijana Jenny Järvelä, jouk-
kuepelaajana Paula Alajuuma, 

avainpelaajana Hadijat Aliyu, 
edistyneimpänä Lotta Sor-
visto, kultaisella jalalla Bio-
dun Obende, taistelijana Sara 
Myntti ja kauden parhaana 
Satu Kivijärvi.

Miesten puolella kauden pe-

laajaksi nimettiin Irakli Sirbi-
ladze ja vuoden tulokkaaksi 
Patrick Byskata. Maalintekijänä 
palkittiin 16 maalia tehnyt 
Irakli Sirbiladze. Amicon py-
tyn sai Aki Sipilä ja Eeva-Kaa-
rina Lampisen avainpelaajan 
palkinnon. Niko Kalliokoski. 

Nuorina tulokkaina palkittiin 
Kim Palosaari ja Konsta Tastula 
sekä Niemen pistepalkinnolla 
Irakli Sirbiladze. Pallo-Siskot 
palkitsivat vuoden tulokkaana 
Kim Palosaaren. Joukkueen pal-
kintovalinta kohdistui huoltaja 
Jorma Herleviin. Joka pelissä ja 
kaikki 2340 peliminuuttia pe-
lanneena palkittiin Ville Luok-
kala. 

Jukka Hakala palkittiin pa-
luumuuttajana ja Tarmo Koi-
vuranta valmentajan palkin-
nolla. Irakli Sirbiladze sai myös 
Pelaajayhdistyksen palkinnon 
vuoden pelaajana.

Seuran hyväksi paljon ai-
kaa ja vaivaa nähneenä palkit-
tiin Pekka Kuusela. Sirpa Ritaa 
muistettiin työpanoksestaan ja 
saatesanat kuuluivat ”kaikessa 
mukana auttamassa”. Valmen-
nustehtävät jättänyt Jarmo Kor-
honen sai vastaanottaa seuran 
pöytästandaarin.

Satu ja Irakli kauden parhaat

Sirpa Rita on paikalla, kun seu-
rassa apua tarvitaan. Siitä tuli hä-
nelle kiitosta pelikauden päättä-
jäisissä.

Pelikauden päättäjäisissä palkittua miesten rivistöä. Vas. Jarmo Korhonen, Pekka Kuusela, Jorma Herlevi, Konsta Tastula, Kim Palosaari, Niko Kal-
liokoski ja Ville Luokkala. Edessä juhlan kunniavieras Eeva-Kaarina Lampinen.

Naisten palkittuja vasemmalta Jenni Laasanen, Jenna Sillanpää, Obende Biodun, Sara Myntti, Jenny Järvelä, Paula Alajuuma, Hadijat ”Didi” Aliyu, 
Satu Kivijärvi ja Lotta Sorvisto.
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Pekka Kalliokoski
Kiinteistönvälittäjä

LKV
010 2587 305

Matti Leskelä
Toim.johtaja

LKV
010 2587 273

Mikael Rauma
Kiinteistönvälittäjä

LKV
010 2587 275

Tuula Vehkala
Kiinteistönvälittäjä

LKV
010 2587 289

Kokkolan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Rantakatu 5, 67100 Kokkola.

Puhelin 010 2587 337, fax  010 2587 310

Asunto Oy Albatrossi

Lankapuhelimesta soitettaessa 0.0828 euroa/puhelu + 0.0595 euroa/minuutti (alv 23%) 
Matkapuhelimesta soitettaessa 0.0828 euroa/puhelu + 0.1704 euroa/minuutti (alv 23%)

Uustuotantoa!

Kokkola Asuntomessut 2011

Asunto Oy Kokkolan Mäntykankaanpuisto on Arkki-
tehtitoimisto Palorannan suunnittelema kohde, viih-
tyisällä alueella Mäntykankaan läheisyydessä.
Asunnot ovat ajanmukaisesti toteutettuja ja hyvin 
varusteltuja. Ratkaisut lisäävät asumismukavuutta. 
Suurille lasitetuille parvekkeille on kulku sekä oles-
kelutiloista ja saunaosastolta.

Huoneistoissa on asuntokohtaiset koneelliset il-
manpoistot varustettuna lämmön talteenotolla. 
Liitäntävalmiudet laajakaistaverkolle, puhelimelle ja 
tv:lle.  Autokatos ja upeat julkisivuratkaisut antavat
suojaa myös piha-alueelle. 
Varaa nyt ja varmista mahdollisuutesi saada miel-
lyttävä asunto, jonka arvo säilyy.

Lisätietoja ja 
muut kohteemme osoitteessa:

www.opkk.fi

OP- Kiinteistökeskus
on tutkitusti Suomen luotettavin 

kiinteistönvälitysyritys.

20092010

2 H+KT+S 44,5 A3 33.000,00 122.000,00
2 H+KT+S 53,5 A4 42.000,00 149.000,00
3 H+KT+S 69,5 B35 43.000,00 182.000,00
3 H+KT+S 80,0 B38 48.000,00 208.000,00
3 H+KT+S 83,5 B48 88.000,00 255.000,00
3 H+KT+S 124,5 B49 115.000,00 364.000,00

HINTAESIMERKKEJÄ: 

alk. m2    Kerros  Myyntih alk.         Velaton h. alk.

KoKKolAn oSuuSpAnKin
rAHoiTTAmAA
uudiSTuoTAnToA!

Myyntih. alk. 	 Velaton h. alk.

2 H+K+S	 57,5m2	 2	 64 400	 161 000
3 H+K+S	 79,5m2	 2	 86 000	 215 000
2 H+K+S	 57,5m2	 3	 66 800	 167 000
2 H+K+S	 57,5m2	 4	 71 200	 178 000

HINTAESIMERKKEJÄ: 

Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700

Ouluntie 43, 67100 KOKKOLA
varaosakeskus@fixus.fi
www.kokkolanvaraosakeskus.com
Puh: 06-824 1100
Faksi: 06-824 1130

Ouluntie 43, 67100 KOKKOLA
varaosakeskus@fixus.fi
www.kokkolanvaraosakeskus.com
Puh: 06-824 1100
Faksi: 06-824 1130
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Parhaat tulokset
syntyvät yhteistyöllä

peli-iloa unohtamatta!
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Minimani tuo
joulun kotiisi

Tehtaankatu 43, p. 0290 801 660, www.minimani.fi

Kokkola

Kuluneen juhlavuoden aikana, 
olen miettinyt paljon sitä, 
kuinka hyvä ja helppoa onkaan 
kuulua seuraan nimeltä KPV.

Ympärillä riittää koko ajan 
toimintaa ja tapahtumaa. Tu-
kea ja apua saa aina, kun sitä 
tarvii ja muistaa pyytää. Ja mikä 
parasta, saa viettää aikaa kivo-
jen ihmisten seurassa. 

Keväällä ja kesän kuluessa tu-
lee ajatuksiimme monia ide-
oita, millä voisimme parantaa 
palvelua. 

Kaikkia niitä ei mitenkään 
pysty toteuttamaan, mutta tänä 
kesänä muutama idea tuotti tu-
losta. Otimme käyttöön toisen 
kahvimyyntipisteen, joka saikin 
kiitosta asiakkailta. 

Vanhinta kentän myynti-
kioskia kunnostimme sisältä-
päin kesän lopulla. Tarvikkeet 
saimme kaupungilta, Veikolta 
työkalut, hyvät neuvot ja suu-
ren panoksen itse työhön. Tar-
koituksena on jatkaa tätä työtä 
myös ensi kesänä.

Ei meidän kautemme yhtä 
työntekoa ole. Pidämme haus-
kaa myös kentän ulkopuolella.

Loppukesällä järjestimme ren-
toutusillan Palmapirtille, jossa 
saunoimme, uimme ja söimme 
hyvin. 

Lokakuussa osallistuttiin 
KPV:n päättäjäisiin juhlijoina 
ja marraskuussa oli koko juhla-
vuoden huipentuma, KPV;n 80-
vuotis pääjuhla Kokkola-salissa. 

Tämä juhla jää mieleemme läm-
pimänä, rentona ja silti erittäin 
juhlavana tilaisuutena.

Vaikka nyt onkin alkanut kau-
den hiljaisin aika, ovat ajatuk-
set jo tulevassa. Edelleen tar-
vitsemme joukkoomme lisää 
naisia, kaiken ikäisiä ja kokoi-
sia. 

Suosittelen lämpimästi liitty-
mistä Pallo-Siskoihin. Se ei pal-
jon keneltäkään vaadi, vaan 
päinvastoin, se antaa! 

Päätämme tämän kauden jou-
lukuussa rauhalliseen glögi-il-
taan. Ja seuraavaa kautta aloitte-
lemme jo tammikuussa. Jos olet 
kiinnostunut toiminnastamme, 
ota rohkeasti yhteyttä (Elina 
Vierimaa puh.0504120184).

Vihreähiuksisina Pallo-Sis-
koina ovat tänä vuonna hää-
rineet Pia Savolainen, Pia Hei-
kell-Tastula, Sirpa Rita, Kristiina 
Ihalainen, Outi Oosi-Overton, 
Leena Luokkala, Tuula deJong, 
Seija Hattunen, Päivi Harju, Gu-
nilla Kalliokoski, Marita Hakala 
ja Elina Vierimaa. Ja tietenkin 
meidän nuorimmat vihreähiuk-
siset oikeat kätemme Kia Raa-
tikainen, Venla Tastula, Milla 
Luokkala ja Veera Ihalainen.

Kiitän kuluneesta kaudesta us-
kollisia asiakkaitamme. Kiitos 
Ristolle ja Antille saamastamme 
tuesta. Kiitos myös miehil-
lemme, jotka ovat aina paikalla, 
kun heitä tarvitsemme.

Elina Vierimaa

Pallo-Siskot – toimintaa 
ja tapahtumia hyvässä seurassa

Pallo-Siskot maalaustalkoissa keskuskentän kioskilla. Vasemmalta Kristiina Ihalainen, Elina Vierimaa, Pia 
Heikell-Tastula, Tuula de Jong ja Seija Hattunen. 



Naisjoukkueen toisen liigakau-
den harjoitukset alkoivat jou-
lukuussa. Niitä oli kolme ker-
taa viikossa ja lisänä jokaisen 
omatoimiset

harjoitukset omantunnon 
mukaan. Tammikuussa siirryt-
tiin kuuteen harjoituskertaan 
viikossa.

Kausi oli kaikin puolin keski-
verto pelejä ajatellen. Hyvänä 
puolena kaudesta oli sijoitus, 
joka parani edelliskauteen ver-
rattuna. Ainahan sitä toivoisi 
vieläkin parempaa menestystä 

joukkueelle. Se on tietenkin 
merkki siitä, että halua on ke-
hittyä ja tehdä edelleen enem-
män ja enemmän töitä sen 
eteen. Pelkkä toivominen kun 
ei riitä.

Pysyimme silti tavoitteessa 
nousta sarja-asteikolla, mikä oli 
myös edellytyksenä sarjassa säi-
lymiseen. Tänä vuonna puto-
ajia oli kaksi suoraan ja kolmas 
joutui karsimaan. Karsintaan 
emme ehdottomasti halun-
neet, kuten ei varmasti kukaan 
muukaan. Varsinkin, kun siellä 

ollaan jo kertaalleen oltu ja 
peleistä jäi vain jäätyneet sor-
menpäät muistoksi, niin ei se 
tullut kuulonkaan. Tosin sil-
lon ei paineet olleet yhtä suuria 
kun pelasimme ykkösdivaria eli 
suunta oli silloin vain ylöspäin. 
Nyt kun tänne ollaan tultu ko-
van työn ansiosta, ei kyllä pe-
riksi anneta. Kolme kautta val-
mentaneen Risto Willmanin 
luoma pohja harjoittelulle on 
ollut merkittävä tekijä jatkoa 
ajatellen.

Silloin opittiin todellinen 
työnteko ja se mitä tempo ”kir-
jaimellisesti” tarkoittaa. Siitä 
on ollut hyvä jatkaa. Hänen 
valmennuksessa nousimme-
kin kakkosdivarista, Ykköseen, 
josta suoraan naisten liigaan!

Melkein kaksi kautta liigassa 
mentiin Kai ja Lasse Sorviston 
valmennuksessa ja maalivah-
tivalmentajana on toiminut 
Pasi Raasakka. Myös Vesa Ho-
hethal tuli valmennukseen toi-
selle kaudelle.

Loppukausi ei mennyt ihan 
putkeen kuitenkaan. Oli kaksi 
viimeistä peliä jäljellä, eikä sar-
japaikka ollut varmistunut. Rat-
kaisua siihen lähdettiin hake-
maan keinolla millä hyvänsä. 
Pelaajiin oli saatava asennetta ja 
herääminen viimeistään tuossa 
vaiheessa oli pakon edessä. Nu-
kuksissa ollut joukkue tarvitsi 
asennemuutoksen heti.

Valmennukseen tuli lisäystä, 
kun uusi mies, Jarmo Saarela, 
otti joukkueen haltuunsa mui-
den valmentajien siirtyessä 
pois. Toiseksi viimeinen peli 
oli Ilvestä vastaan, jolle olimme 
hävinneet kotipelimme. Halu 
voittamiseen oli suuri jokaisella, 
siitä ei päästy mihinkään. On-
neksemme saimme pelin kulke-
maan ja pääsimme nauttimaan 

pitkästä aikaa pelin hallitsemi-
sesta. Voitto tuli ja samalla rat-
kesi varma liigapaikka kolman-
nelle kaudelle. Taas pystyimme 
hengittämään, kun taakka saa-
tiin harteilta vihdoin. Nyt al-
kaakin uusi kausi ja uudet pe-

liasut, vaikka ei vihreissä ollut 
mitään vikaa. Itse asiassa pidin 
niistä. Kaikesta huolimatta ensi 
kaudella on uusi seura, jossa 
jatkamme tästä mihin olemme 
jääneet.

Satu Kivijärvi
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NaisteN liiga
 

PK-35     ..............................22   18-2-  2   44-  8   56
HJK          .............................22   16-6-  0   67-17   54
Åland U   .............................22   13-2-  7   34-22   41
Honka       ...........................22   11-1-10   50-45   34
FC United  ...........................22   10-1-11   35-35   31
NiceF       .............................22     9-3-10   44-38   30
TPS          .............................22     8-3-11   25-36   27
KPV          ............................22     7-4-11   26-38   25
KMF        .............................22     7-2-13   21-35   23
Ilves         ............................22     7-2-13   28-47   23
FC Sport  .............................22     7-1-14   22-47   22
TiPS        ..............................22     5-1-16   27-55   16
FC Sport ja TiPS putosivat Ykkösen. Ilves voitti kaksiosaisessa liigakarsinnassa JyPK:n 
yhteismaalein 2-1.

Naisten liigan peleihin 2010 oli valmentajien valittava joukkue tästä ryhmästä: Ylh.vas. Vesa Hohenthal, Jenni Leinonen, Adisa Grace, Niina  öttönen, Jonna Keski-Vinkka, Jenna Sillan-
pää, Biodun Obende, Sara Myntti, Paula Alajuuma, Milla Vierimaa, Nina Joukainen, Satu Kivijärvi, Jenny Järvelä, Kai Sorvisto, Lars Sorvisto, alh.vas. Lotta Sorvisto, Henna Korkiakan-
gas, Hanna Mustikkaniemi, Hadijat Aliyu, Funsho Alake, Emmi Niskakangas, Maria Schumacher-Hodge, Tiia Laasanen, Miia Haapala. Kuvasta puuttuvat: Iida-Maria Ojala, Ella Seppälä 
ja Miikka Mäntylä.

Herätys pakon edessä

Paula Alajuuma ja Sara Myntti puolustavat KPV:n värejä kotiottelussa 
KMF:ää vastaan.

Satu Kivijärven ilmeestä voi lukea, että tämä pallo kuuluu minulle.
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 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

Civic 1.4 Comfort, vakiona mm.

* 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.

Katso lisätiedot ja varaa koeajo: civic.honda.fi

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

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, takais-

tuimet taitettuna 1352 litraa. Se on enemmän kuin monessa farmarissa! Urheilullisen 

hyvä ajettava Civic on myös hyvin varusteltu, kuten listasta huomaat. 

Kuvan autot erikoisvarustein.

Tavaratila 
485/1352

litraa!

Hyvin varusteltu, 
iso Honda Civic 
nyt 19.979 €!*

Kahvitie 69
Kokkola

p. 06-832 5200
www.lerbacka.com

KPV:n osallistumisesta Palloliiton sarjoihin vuosina 1945-2010 
on koottu oheinen numeroyhdistelmä, jonka järjestys on: pela-
tut kaudet, ottelumäärä, voitot-tasapelit-tappiot, maalit ja pis-
teet. II divisioona sisältyy Suomensarjan lukuihin. Vuodesta 1992 
lähtien voitosta sai kolme pistettä. Sota-ajan ja 30-luvun tietoja 
ei ole käytettävissä

Maakuntasarja  .........5      56           40-3-13        257-80      83

Suomensarja  ..........24    476     224-84-168      975-827    613

Ykkönen  ................18    437  170-117-150       633-615    573

Mestaruussarja  .......19    438   162-108-168      598-620    432

Karsintaottelut  32             17-6-9          82-51      40

Yhteensä           66   1439   613-318-508 2545-2193   1741  

Palloliiton 
sarjoissa

Ykkösen erotuomarit valit-
sivat KPV:n joukkueenjohtaja 
Tom Apusen vuoden herras-
miesjoukkueenjohtajaksi. Pal-
loliitosta saatujen tietojen mu-
kaan Apusen valinta oli lähes 
yksimielinen.

Perinteet jatkuvat, sillä viime 
vuonna valmentaja Jarmo Kor-
honen sai herrasmiesvalmen-
tajan pytyn. KPV huomioi-
tiin muutenkin hyvin ykkösen 
palkintolistoilla, sillä Irakli Sir-
biladze valittiin vuoden pe-
laajaksi, Irakli voitti myös 
maalikuninkuuden ja veik- 
kauspörssin.

Tom Apunen vuoden 
herrasmiesjoukkueenjohtaja

Tom Apunen on vannoutunut Li-
verpool-fani, kuten kannatuspi-
pokin sen kertoo. Viimevuotiseen 
tapaan KPV:n kausi päättyi sa-
maan aikaan kuin Liverpoolin mi-
talijahti. Eternassa paistaa KPV:n 
seitsemännen perättäisen voiton 
merkiksi 1-0 päätösottelussa PK-
35:sta vastaan.

Tukholmalaista Brom-
mapojkarnaa pidetään 
syystäkin Pohjoismaiden 
johtavana junioriseurana. 
Seuralla on 4000 junioria, 
250 junnujoukkuetta ja 
heillä 700 ohjaajaa. Vah-
vasti oman kasvatustyön 
tuloksiin luottava BP pu-
tosi kauden päätteeksi 
Allsvenskanista. 90-min  
lehden toimituspäällikkö 
Mauri Forsblom kävi taan-
noin tutustumassa seuran 
toimintaa ja lehdessä oli 
laaja katsaus vierailun an-
nista.

Olisi hyvää luettavaa kai-
kille juniorityössä mukana 
oleville. Lainaamme artik-
kelista muutaman valitse-
mamme lauseen.

  Pari vuotta nappulat 
harjoittelevat kaupun-
ginosajoukkueissaan, 
mutta kahdeksanvuoti-
aina teemme ensimmäi-
sen ykkösjoukkueen. Var-
sinaisen pelaajatarkkailun 
aloitamme jo toisena vuo-
tena, mutta ykkösryhmä 
kootaan kolmantena toi-
mintavuotena, kertoo ju-
nioripäällikkö Tommy Sö-
derström.

Koko BP:n perusidea on, 
että pelaajamme ovat tek-
nisesti niin hyviä, että pal-
lon kanssa ei saa menettää 
vauhtia. Ylikorostamme 
jopa tarkoituksella 7-12  
vuotiaille henkilökohtai-
sen tekniikan ja taidon 
merkitystä, sillä myöhem-
mässä iässä pallon kesyttä-
misen oppiminen ei enää 
olekaan yhtä helppoa, ker-
toi ”sportchef” Peter Kis-
faludy.

  Meillä valmentaja voi 
olla yhden joukkueen pui-
koissa korkeintaan kolme 
vuotta. Eihän opettaja 
koulussakaan opeta sa-
maa ryhmää ala-asteelta 
lukioon. Valmentajamme 
ovat erikoistuneet määrät-
tyihin ikäluokkiin, sanoi 
Tommy Söderström.

Bromma-
pojkarna
menestyy
omillaan
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Seniorijaoston puheenjohtaja 
Matti Järven tarkan laskennan 
mukaan 21 KPV:n vihreän aat-
teen läpitunkemaa palloveik-
koa kokoontui marraskuun 
juhlien jälkeisenä maanantaina 
vuoden kolmanteen täysistun-
toon. Kokoontuminen toteu-
tettiin alajaosto Pappakerhon 
nimen alla.  Tällä kertaa vaih-
dettiin ajatuksia seuran omalla 
klubilla ja kuultiin kaksi erit-
täin paljon kysymyksiä herät-
tänyttä alustusta. Pekka Kuu-
sela antoi kuulijoille selonteon 
seuran hallituksen ratkaisuista 
koskien elettyä aikaa ja tule-
vaisuutta. Toiselta alustajalta, 
Tuomo Puumalalta, saatiin 
selvä kuvaus siitä, mitä työ Ar-
kadianmäellä pitää sisällään.

Tilaisuuden aluksi jaettiin Ka-
levi ”Heru” Tiaisen muistopal-
kinto toisen kerran. Pappaker-
hon valinta kohdistui Pekka 
Kuuselaan. Palkinnon luovut-
taja Pappakerhon vetäjä Eero 
Vantunen luonnehti saajaa 
hyvänä esimerkkinä pyyteet-
tömästä ja suoraselkäisestä 

seuran eteen työskentelevästä 
miehestä.

Puheenvuorossaan Pekan sa-
noman ydin oli taloudellis-
ten realiteettien tunnustami-
nen ja niiden hyväksyminen. 
Näin on, koska seuran kalus-
tosta puuttuu oma setelipai-
nokone. Oman juniorityö on 
suuressa arvossa ja kuluneena 
vuotena sen myllystä kohosi 
jälleen monta pelaajaa saa-
maan Ykkösen sarjakokemusta. 
Managerina toimiva Pekka on 
saanut käyttöönsä pelaajabud-
jetin, jonka sisällä on pysyt-
tävä. Ammattilaisuuteen ei ole 
mahdollisuuksia. Seuralla ei ole 
mahdollisuuksia päätoimiseen 
valmentajaan, tiivisti Pekka 
Kuusela sanomansa ja tiesi ker-
toa KPV:n olevan hyvässä mai-
neessa pelaajien keskuudessa. 
Siitä mitä on luvattu ja sovittu, 
on myös pidetty kiinni. 

Tuomo Puumala kertoi omasta 
urheilutaustaan, jossa myös jal-
kapallo on aikanaan ollut vah-
vasti kuvioissa ja tällä hetkellä 

kunnon vaaliminen, pääosin 
kansanedustajan työstä joh-
tuen, on omaehtoisessa kun-
toliikunnassa. Puheenvuorosta 
kävi kuitenkin selville, että hän 
pitää itseään tilanteen tasalla 
myös kotikaupunkinsa urheilu-
asioista. KPV:n kannustajajouk-
koon tunnustautunut Tuomo 
seuraa edustusjoukkueen pelit 
aina, kun on paikkakunnalla 
ottelupäivänä. Vihreävalkoinen 
kaulahuivi on tullut hankittua 
jo ennen Pappakerhon huomi-
ointia ja se on myös rohkeasti 
näkyvillä.

Tuomolta tuli vastaukset niin 
yleistä eläkepolitiikkaa, presi-
denttiyttä, jätevesi- ja kaavoi-
tusasioita kuin kansanedusta-
jien eläkkeitä koskeviin. Myös 
moniin muihinkin kysymyksiin 
ja sovitusti ilman politikoin-
tia, kuten KPV:n tilaisuuksissa 
on tapa ollut. Halu tukea mo-
nia hyvä hankkeita on kovempi 

kuin taloudelliset mahdollisuu-
det. Varsinkin ne urheilumuo-
dot, jotka koskettavat suuria 
joukkoja, saavat hänen hyväk-
syntänsä. Yksittäisistä kohteista 
tulivat puoltolauseen saaneina 
esille lämmitettävä jalkapallo-
kenttä Santahakaan ja Urheilu-
talon remontti.

Alustuksia hiiren hiljaa kuun-
nelleet pappakerholaiset ilmai-
sivat tyytyväisyytensä päivän 
annista pitkillä taputuksilla ja 
kiitoksen sanoilla Pekalle ja 
Tuomolle. 

Pappakerhon toiminta jatkuu 
ensi vuonna uusilla istunnoilla, 
joita ”työvaliokunta” ideoi Ee-
ron johdolla. Mukaan pääsee, 
kun on pelannut KPV:ssa ja 
mieluummin sen edustusjouk-
kueessa vuonna 1964 tai sitä 
ennen. Luonnollisesti voimassa 
oleva jäsenyys KPV:ssa on tär-
keä suositus.

Vote

Pappakerholle tietoisku
eduskuntatyön arjesta

PRISMA KOKKOLA
Prismantie 1
Puh. 020 780 7400

RATKAISEVAN EDULLINEN
JOULUKAUPPA

Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä: 0,0828€/puhelu +0,07€/min
Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä: 0,0828€/puhelu + 0,17€/min

Pappakerho palkitsi Herun perinteen vaalijana Pekka Kuuselan. Palkintoa olivat ojentamassa Eero Vantunen, 
Veikko Salo ja Tenho Heikkilä.

Muutapa pappa ehti poistua ennen perinteisen ryhmäkuvan ottoa. Paikalla olivat vielä Olli Peltoniemi, 
Mikko Sulkala, Ahti Salo, Kalle Hongell, Jukka Niemi, Tenho Heikkilä sekä takarivin miehet Eero Vantunen, 
Voitto Kentala, Jukka Peltoniemi, Olli Hongell, Eino Rokala, Matti Järvi, Tuomo Puumala, Kari Raatikainen, 
Hannu Helasterä ja Kaj Paajanen. 

Suomen Palloliiton 
ykkösessä pelaavat 
tulevalla kaudella FC 
Viikingit ja HIFK Hel-
singistä, FC Espoo, PK-
35 Vantaalta, FC Lahti, 
KooTeePee Kotkasta, 
FC Hämeenlinna, PoPa 
Porista, OPS-j Oulusta, 
PS Kemi, JIPPO Joen-
suusta ja KPV.

Kaksinkertaisena pe-
lattavan sarjan voit-
taja karsii Veikkauslii-
gassa 12. sijoittuneen 
kanssa. Sarjasta pu-
toaa viisi joukkuetta 
Kakkoseen.

Ykkönen
kutistuu
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Merenkulun ja 
elinkeinoelämän
palveluyritys
Serviceföretaget 
för både sjöfarten 
och näringslivet

www.rauanheimo.com

uudisrakentaminen

Tanskalainen John Steen Olsen 
ei tee itsestään numeroa saapu-
essaan katsomaan 17-vuotiai-
den poikien maajoukkuepelejä 
Vaasassa kesällä pidetyssä avoi-
messa PM-turnauksessa.

Siitä huolimatta kansainvä-
liset laji-ihmiset tuntevat mie-
hen, hänen tarkkanäköisyy-
tensä ja vaikutusvaltansa. John 
Steen Olsen etsii Amsterda-
min Ajaxille uusia nuoria lah-
jakkuuksia, ja hänellä oli oma 
roolinsa esimerkiksi siinä vai-
heessa, kun muuan Zlatan Ib-
rahimovic alkoi edetä kohti 
suurta jalkapallotähteyttä.

Kokenut Ajax-scoutti ei ol-
lut mielissään siitä, mitä hän 
näki kesällä Vaasan PM-tur-
nauksessa. Puhtaat paperit sai 
oikeastaan vain Tanska, ja ni-
menomaan jalkapalloilullisilla 
perusteluilla.

– Pidin Tanskan joukkueesta, 
koska he yrittivät pelata jalka-
palloa. Tanskan pelaajat eivät 
olleet kovin isokokoisia mutta 
he osasivat pelata. Tuntuu, että 
Pohjoismaissa pitää olla 2-met-
rinen kolossi saadakseen ar-
vostusta mutta ei jalkapallossa 
koolla ole merkitystä, John 
Steen Olsen sanoo ja viittaa 
ties monennenko kerran MM-
kultaa voittaneeseen Espanjan 
maajoukkueeseen.

PM-turnauksessa esimerkiksi 
Ruotsin ja Norjan juniorimaa-
joukkueet pelasivat pitkää ja 
korkeaa palloa. Se ei Olsenia 
ilahduttanut, koska hänen mu-
kaansa junioreiden maajouk-
kueissakin pitäisi keskittyä pe-
laamaan tavalla, joka kehittää 
nuoria yksilöinä omaksumaan 
pelaavan pelitavan.

”Älkää antako 
kokoerojen hämätä”
Hän korostaa, että fyysisten 
ominaisuuksien merkitys pi-
tää muistaa tarkkailtaessa nuo-
ria pelaajia.

– 15-17-vuotiaissa kokoerot 
vaikuttavat siihen, kuka pärjää 
sillä hetkellä mitenkin. Mutta 
vasta sitten, kun kasvuvaihe on 
takanapäin katsotaan, kuka oi-
keasti on pelimies, John Steen 
Olsen lähettää terveisensä 
myös kokkolalaisille jalkapal-
lovalmentajille.

Vähintään yhtä tärkeä viesti 
täkäläiselle valmentajakunnalle 
on seuraavakin:

– Ajaxissa sanotaan, että ju-
niorijoukkueet voivat voittaa 
pelejä mutta edustusjoukku-
een pitää voittaa. Olennaista 
on siis se, ettei juniori-iässä 
haeta pakonomaisesti voittoja 
sen kustannuksella, että yksit-
täisten pelaajien kehittäminen 
kärsii siitä, Ajax-scoutti vetoaa 
valmentajien kaukonäköisyy-
teen.

Hän puhuu myös sellaisen il-
mapiirin puolesta, jossa uskal-
letaan epäonnistua.

– Kun esimerkiksi 15- ja 16-
vuotiaat nuoret yrittävät pe-
lissä erilaisia kombinaatioita, 
heille sattuu varmasti virheitä. 
On tärkeää, että valmentaja luo 
joukkueeseen ilmapiirin, jossa 
nuoret uskaltavat yrittää asioita 
vaikka virheitä tuleekin. Kes-
keistä on se, että valmentaja 
antaa sellaista korjaavaa palau-

tetta ja sillä tavalla, että nuo-
ret pelaajat oppivat virheistään, 
John Steen Olsen sanoo.

Hyvän pelaajan 
tunnusmerkit
Esimerkiksi Zlatan Ibrahimo-
vicista Ajax-scoutti sanoo näh-
neensä heti ensimmäisellä ker-
ralla, että kyseessä on nuori 
superlahjakkuus.

- Tuohon aikaan kil-
pailu pelaajista ei ollut yhtä 
kova kuin nyt, eli pystyin seu-
rata häntä useamman kerran ja 
pidemmän aikaa. Voin sanoa, 
että Zlatan on paitsi fantasti-
nen pelaaja myös fantastinen 
ihminen, hän kuvailee ja koros-
taa luonteen merkitystä yhtenä 
osana pelaajan lahjakkuutta.

Entä mitä muuta vaaditaan 
nuorelta pelaajalta, josta ken-
ties voi kasvaa kansainvälisen 
tason jalkapalloilija? Olsen ki-
teyttää vaatimukset kolmeen 
osa-alueeseen:

– Pelaajalla pitää olla hyvä 
tekniikka, hyvä pelikäsitys ja 
riittävä nopeus. Toki puutteita 
jalkojen nopeudessa voi kom-
pensoida nopealla ajattelulla.

– Kun tarkkailen pelaajia, tai-
don ohella kiinnitän huomiota 
siihen, miten he ajattelevat pe-
laamista. Nykyään on lisäksi 
välttämätöntä, että pelaaja te-
kee töitä niin hyökkäys- kuin 
puolustuspelaamisessa, hän ko-
rostaa.

Seuratasolla Olsenin mukaan 
on tärkeää, että seurassa on 
ylimmällä tasolla päätetty ja 
sen jälkeen viety jokaisen yk-
sittäisen ikäryhmäjoukkueen 
toimintaan perusajatus siitä, 
miten nuorten pelaajien ke-
hittämisessä toimitaan ja mil-
laiseen pelitapaan heitä koulu-
tetaan.

Myös junioreille John Steen 

Olsenilla on omat henkilökoh-
taiset terveisensä.

– Jos todella haluatte hyviksi 
jalkapalloilijoiksi, älkää viet-
täkö liikaa aikaa internetin ja 
pelikonsolien parissa. Tehkää 
sen sijaan paljon kaikenlai-
sia juttuja omalla ajalla pallon 
kanssa ja pelatkaa erilaisia pien-
pelejä pienellä alueella, Ajax-
scoutti opastaa.

Jorma Uusitalo

Pelaajan taito kokoa tärkeämpi
Ajax-scoutin terveiset juniorivalmentajille:

Tapio ”Ekku” Raatikainen tutus-
tutti John Steen Olsenin (oik.) 
viime kesänä myös Kokkolan ka-
tukuvaan ja lähiympäristöön.
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Afrikan vuoro

Maapallomme suurin urheilu-
tapahtuma, jalkapallon MM-
kisat, järjestettiin 19. kerran ja 
nyt ensi kerran Afrikassa. Kisaan 
lähti mukaan 204 joukkuetta, 
joista 32 selviytyi lopputurna-
ukseen. Kuukauden kestänyt 
lopputurnaus sisälsi 64 ottelua 
ja niitä pelattiin kymmenellä 
stadionilla. Turnauksen finaa-
lin arvioitiin keränneen televi-
sioiden ääreen 700 miljoonaa 
katselijaa. Suomessa arvioitiin 
finaalia seuranneen 1.235.000 
tv-katselijaa.

1-0 Espanjan mieleen

Mestaruuden voitti Espanja, 
yksi ennakkosuosikeista. Mes-
taruus oli Espanjan ensimmäi-
nen ja lisäksi maa oli ensimmäi-
nen eurooppalainen, joka voitti 
mestaruuden vieraalla mante-
reella. Joukkue selvitti kaikki 
neljä pudotuspelivaiheen otte-
lua 1-0 voitoin: Espanja-Portu-
gali 1-0, Espanja-Paraguay 1-0, 
Espanja Saksa 1-0 ja Espanja-
Hollanti 1-0. Myös kisojen ai-
noan tappion Espanja koki 1-
0 numeroin Sveitsille. Espanja 
voitti myös kisojen Fair Play ar-
vonimen.

Pudotuspelit numeroin

Neljännesvälierät: Uruguay 
- Etelä-Korea 2-1, Yhdysval-
lat-Ghana 1-2, Saksa-Englanti 
4-1, Argentiina-Meksiko 3-1, 
Hollanti-Slovakia 2-1, Brasilia-
Chile 3-0, Paraguay-Japani 5-3, 
Espanja-Portugali 1-0.

Puolivälierät: Hollanti-Brasi-
lia 2-1, Urugyay-Ghana 5-3,Ar-
gentiina-Saksa 0-4, Paraguay-
Espanja 0-1.

Välierät: Uruguay-Hollanti 2-
3, Saksa-Espanja 0-1

Pronssiottelu: Saksa-Uruguay 
3-2

Loppuottelu: Espanja-Hol-
lanti 1-0

Espanjalla tähtiä

Kisojen tähdistöjoukkuetta va-
littiin eri tahoilla. FIFA:n si-
vuilta löytyi seuraava kooste: 
Iker Casillas Espanja, Philpp 
Lahm Saksa – Charles Puyol Es-
panja – Maicon Brasilia – Sergio 
Ramos Espanja, Wesley Sneijder 
Hollanti – Bastian Schweinstei-
ger Saksa – Andres Iniesta Es-
panja – Xavi Alonso Espanja, 
David Villa Espanja – Diego 
Forlan Uruguay. Joukkueen val-
mentajaksi nimettiin Espanjan 
Vincente del Bosque.

Forlan ykkösnimi

Turnauksen parhaaksi pelaa-
jaksi nimettiin Uruguayn Diego 
Forlan, parhaaksi maalivahdiksi 
Espanjan Iker Casillas sekä par-
haaksi nuoreksi pelaajaksi Sak-
san Thomas Müller. 

Maalikuninkuuden voitti 
Thomas Müller viidellä maa-
lilla. Samaan maalimäärään yl-
sivät myös Diego Forlan, David 
Villa ja Wesley Sneijder. Mül-
ler sai tittelin useamman maa-
lisyöttönsä ansiosta. Maaleja 
kirjattiin kisoissa 96 pelaajalle. 
Kisoissa tehtiin 145 maalia eli 
vain 2,2 maalia ottelua kohti. 
Määrä on pienin sen jälkeen, 
kun siirryttiin 64 ottelun lop-

puturnaukseen.
Ensimmäisen maalin teki 

Etelä-Afrikan Siphine Tshaka-
lala. Etelä-Korean Park Ji-sung 
puolestaan oli pelaaja, joka on 
tehnyt maalin MM-kisoissa kol-
mella eri mantereella. Argentii-
nan Gonzalo Higuainin hat trik 
Etelä-Koreaa vastaan jäi kisojen 
ainoaksi hattutempuksi.

Rahasta ei puutetta

Palkintorahoja kisoista jaettiin 
316 miljoonaa euroa. Mesta-
ruudesta Espanja kuittasi 23 ja 
Hollanti hopeasta 18 miljoo-
naa euroa. Saksa 15, Uruguay 
saivat 13,5, puolivälieräjouk-
kueet 10,5, toisella kierroksella 
hävinneet 6,8 ja avauskierrok-
sella hävinneet 6 miljoonaa eu-
roa. 

Osallistuvat joukkueet saivat 
700 000 euroa kisoihin valmis-
tautumiseen ja 30 miljoonaa 
euroa jaettiin seuroille, joiden 
pelaajia oli MM-kisoissa. Kisat 
tarjosivat työtä 700 000 paikal-
liselle eri muodoissa. Lopputur-
nauksen taloudelliset vaikutuk-
set Etelä-Afrikalle arvioitiin 9,2 
miljardiksi euroksi. Kisojen an-
siosta Durbaniin rakennettiin 
lentoasema ja Guatrain-rauta-
tie rakennettiin yhdistämään 
Johannesburg OR Tambon len-
toasema ja Pretoria.

Brasiliassa 2014

Brasilia saa toisen kerran järjes-
tettäväkseen MM-lopputurnauk-
sen. Kisat pelataan 13.6.–13.7. 
kahdellatoista stadionilla. Edelli-
sen kerran kisat pelattiin Brasili-
assa 1950, jolloin Uruguay voitti 
mestaruuden kukistettuaan Bra-
silian 2-1. Karsintalohkot arvo-
taan 31.7.2011.

Kisojen erikoisuuksia

MM-lopputurnauksen maskotti 
vihreä leopardi oli nimeltään Za-
kumi. Nimensä kirjaimet ZA tu-
levat Etelä-Afrikan maatunnuk-
sesta ja kumi on kymmenen 
monilla kielillä. 

Lopputurnauksen pelipallo 
– Jabulani – herätti paljon ar-
vostelua lento-ominaisuutensa 
johdosta. Pallossa oli 11 väriä 
kertoen paitsi pelaajien luku-
määrän joukkueessa myös Etelä-
Afrikassa puhuttujen kielien ja 
heimojen määrän.

Kritiikkiä nostattivat myös vu-
vuzela- torvet, jotka häiritsivät 
pelaajien keskittymistä. Loppu-
turnauksen tunnusmusiikki oli 
nimetty Waka Wakaksi. 

Mustekala Paul Oberhause-
nin akvaariossa herätti huo-
miota ennustajan lahjoillaan. 
Peräti kahdeksan ottelun voit-
tajan kohdalla kerrottiin kalan 
osuneen oikeaan. Paulista aika 

jätti 26.10. ja kala sai polttohau-
tauksen.

Úuden Seelannin kohtalona 
oli karsiutua jo alkulohkosta, 
vaikka ei hävinnyt ainuttakaan 
ottelua.

Pohjoiskorealaiset pääsivät 
nauttimaan MM-kisojen tunnel-
masta, kun maan televisio välitti 
7-0 tappioon Portugalia vastaan 
käydyn pelin.

Hyvää ja huonoa

MM-turnauksessa – alkukarsin-
nat mukaan lukien – tehtiin yli 
500 doping-testiä ja niistä selvit-
tiin ilman ainuttakaan käryä.

Kisojen alla siirrettiin tuhansia 

ihmisiä luvattomilta asuinsijoil-
taan ”pakolaisleireille” kisapaik-
kojen tieltä. Lopputurnauksen 
arvioitiin tuoneen 40 000 pros-
tituoitua Etelä-Afrikkaan. FIFA 
puolestaan kielsi kondomien 
jaon stadionien läheisyydessä.

Espanjalainen Jimmy Jump 
kunnostautui finaalissa ryntää-
mällä kentälle tarkoituksenaan 
lakittaa MM-pokaali. Hänet tuo-
mittiin teostaan 200 euron sak-
koihin

Kisojen normaalilipun hinta 
oli 110 euroa. Se herätti run-
saasti kritiikkiä ja näkyi myös 
tyhjinä katsomopaikkoina. Krei-
kan pelaajilta anastettiin hotelli-
huoneestaan 1500 euroa.

Muistitko tämän MM-kisoista ?

Maksamalla jäsenmaksun 30€ tai kannattajajäsenmaksun 200€ 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

LIITY JÄSENEKSI 
KOKKOLAN PALLO-VEIKKOIHIN 
JUHLAVUONNA 2011!

Jalkapallokoululaiset ovat mitalinsa ansainneet.
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Edustusjoukkueen pelaajakortti 2010

A/1

A/1

Pelipäivä 24.4. 2.5. 8.5. 15.5. 22.5. 30.5. 6.6. 13.6. 20.6. 30.6. 3.7. 11.7. 18.7. 24.7. 31.7. 4.8. 8.8. 15.8. 21.8. 27.8. 4.9. 12.9. 18.9. 2.10. 10.10. 16.10.
Vastustaja JIPPO Viikingit KooTeePeeFC Espoo TPV MP PK-35 PS Kemi FC H-linna OPS-jp Klubi-04 RoPS FC PoPa PS Kemi FC H-linna OPS-jp Klubi-04 RoPS FC PoPa JIPPO Viikingit KooTeePeeFC Espoo TPV MP PK-35
Kotona x x x x x x x x x x x x x
Vieraissa x x x x x x x x x x x x x
Tulos 1-1 0-2 2-0 1-2 0-4 3-0 2-0 2-2 1-1 1-1 2-1 3-0 1-2 5-2 1-0 2-0 1-0 0-0 3-2 2-1 3-2 0-2 2-3 3-1 1-2 1-0
Puoliaika 0-0 0-1 2-0 0-2 0-3 1-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 1-1 4-1 0-0 1-0 0-0 1-0 1-1 2-1 0-1 1-2 1-0 0-1 0-0 Ottelut Ottelut Maalit Maalit Peli- Veikkaus- Varoitus Maali-
Pisteet 1 4 7 10 13 14 15 16 19 22 25 26 29 32 35 38 41 44 47 2010 KPV:ssa 2010 KPV:ssa minuutit pörssi syöttö
Katsojia 202 305 518 494 347 688 474 532 409 262 377 1315 1416 694 1272 516 332 884 1219 327 736 772 315 414 302 307

1 Johannes Wentin V/51 A V/81 A A Johannes 5 6 402
2 Juhani Koponen A A A A A A A A A A A A A A A A A/51 A A/12/u A A A Juhani 22 62 1863 5 Ulosajo

35 Aki Lyyski A Aki 1 28 90

4 Jukka Hakala A A A A A A A A A A/15 A/68 A A/x A/m A A A A Jukka 18 70 2 9 1523 3 1
7 Jussi Roiko V/47 A/62/m V/21 A A/74 A/82 A/85 A/90 A/x V51 A A-65 A/78/m A/62 V/95 A A/68/x A/14 A/76 V/29 V/15 A/90 V/28 Jussi 23 49 4 2
9 Tuomo Paavolainen A/66 A/84 A/62 V/66 V/29 V/16 V/20 Tuomo P 7 109 13 343

10 Olli-Pekka Itälä A A/s A/m A A/78 A A A A/s A A A/x A/41/s A/51/m Olli-Pekka 14 66 2 8 1160 4 2 3
11 Ville Luokkala A A A/m A A/x A A A/x A/x A/m A A A A A A/m A A A A A A A A A A Ville 26 95 3 5 2340 6 3
14 Tommi Halonen V/30 A/14 V/31 A/47 V/13 A/76/m A/60 V/13 A/57 V/78 A/65 A/18/u V/8 V/16 A/83 V/21 A/87 A/65 Tommi 18 35 2 3 782 1 Ulosajo
15 Konsta Tastula V/8 V/3 V/29 V/18 V/33 V/16/x V/10 V/24 V/13 Konsta 9 9 154 1
16 Irakli Sirbiladze A/m A A/90 A/m A/78/3xm A/87/s A/x A/m A/m A A/m A A/m A A/m/x A A A A A/m A/2xm A A A/m/x A/m A Irakli 26 26 16 16 2325 36 3 1
18 Tom Melarti A/82 A/80/m A/62 A/60 V/13 A/69 V/20 A/m A/72 A A/80 A A/46 V/14 V/14 V/61 A/8 Tom 17 21 2 2 951 3
20 Aki Sipilä A A/90/x A A A/x A36 A/73 A/71/x A/s A A A/71/x A A/m A/x A/90 A/89/m/x A/80 Aki 18 66 2 10 1500 6 7 1
21 Oskari Hinkkanen V/3 V/7 V/28 Oskari 3 3 38
22 Harri Hujanen V/13/x V/3 Harri 2 2 16 1
23 Tarmo Koivuranta V/11/m V/31 V/23/s/x V728 V/30 V/32 V/32 A/62 A/77 A/76 A/3xs A/76/s A/x A/x Tarmo 14 63 1 9 748 3 3 5
24 Kim Palosaari V/14 V/34 V/5 V/20 V/21 V/23 V/26 V/13 A V/19 V/48/m A/79 A/62 A/32 A/77 V/27 A/85 V/16 A/64 A/80/m/s A/69 A/65 Kim 22 28 2 2 969 1
25 Janne Hosio A/x A/s A/s A A/s A/x A A A/x A/s A/x A/x A A A A A A A A/s A/x A/s A A/s Janne 24 24 2160 7 7
26 Niko Kalliokoski A A/x A A/33 A A/m A/x A A A/x A/m A A/x A V/24 A A/x A A/m-rp A/s A A A A/m A/m Niko 25 163 5 22 2127 10 5 1
28 Aleksi Paavolainen A V/3 V3 A A A V/59 A A/x A A A V/44 A A A A/m A A A A A A A Aleksi 24 48 1 2 1909 1
90 Patrick Byskata A A A A/s A A/s/m A/60 A/2xs A A A A A/x A A A A A A A/82 A/x A A A A A Patrick 26 26 1 1 2302 13 3 4

8 Mika Lähderinne A A/x Mika 2 28 2 180 1
5 Jesse Saarinen A A A/71 A Jesse 4 16 2 341

13 Jukka Lyyski V22 A Jukka 2 77 9 112
Janne Möttönen V/6 Janne 1 1 6
A=aloituksessa, V=Vaihdosta kentälle, m=maali, s=syöttö, x=varoitus, u=ulosajo

Naisten edustusjoukkueen pelaajakortti 2010
Pelipäivä 17.4. 1.5. 18.5. 22.5. 29.5. 3.6. 9.6. 12.6. 15.6. 20.6. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 8.8. 14.8. 28.8. 4.9. 19.9. 2.10. 9.10. 17.10.
Vastustaja FC Honka FC Åland FC Sport PK-35 HJK NiceF TPS Ilves FC United TPS KMF FC Honka FC United FC Åland TPS FC Sport PK-35 HJK NiceF TiPS Ilves KMF
Kotona x x x x x x x x x x x
Vieraissa x x x x x x x x x x x
Tulos 4-0 0-1 0-1 2-1 0-0 1-2 4-2 0-3 2-1 4-0 1-0 2-1 2-1 3-1 0-0 4-0 1-1 6-1 2-2 2-1 0-2 1-2
Puoliaika 1-0 0-1 0-1 0-0 0-2 1-1 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 3-1 1-0 1-1 1-0 2-1 0-0 0-1 1-1
Pisteet 3 4 7 10 13 16 17 20 21 22 25 Pelit 2010 Minuutit Maalit Syötöt Pelit / maalit
Katsojia 92 313 895 115 827 131 102 159 431 90 273 279 937 228 236 409 382 94 296 89 338 147 KPV:ssa 2008-2010

1 Funsho Alake A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Funsho 22 1980 40
3 Mia Haapala V/12 V/11 V/6 Mia 3 29 3
4 Milla Vierimaa V/18 A V/54 A/70 A A/62 A A A V/4 Milla 10 748 52
5 Niina Möttönen A/73 A A A/83 A A A A A A A A A A A A A A A A A A/57 Niina 22 1923 22
6 Jenni Leinonen A/79 A A/s A A A/73/m A/m A A/m A/86 A/71 A/72/m A A A/69/m A A/77/m A/x A A A Jenni 21 1787 6 1 23.heinä
7 Tiia Laasanen V/28 A/41 V/15 V/18/s V/17 V/20 V/9 A/46 V/21 V/16 V/35/m V/24 V/15 V/11/s V/32 V/15 Tiia 16 363 1 2 17.tammi
9 Satu Kivijärvi A A A A A A A A A/84 A A A/87 A/u A A A A A A/s Satu 19 1651 1 57/4

10 Ella Seppälä V/15 V/26 Ella 2 41 23.loka
11 Lotta Sorvisto A/58 A/70 A/46 A/45 V/1 V/50 A/41 V/14 V/10 A/61 V/28 A/45 V/27 Lotta 13 496 31/2
13 Marisha Schumacher-Hodge A/87 A/s A A A A A Marisha 7 627 1 7.tammi
16 Jenny Järvelä V/45 V/25 A/46 A/61 A/45 A A/65 V/51 A/46 V/6 V/8 V/9 V/12 Jenny 13 509 52/3
17 Emmi Niskakangas V/33 A/57 V/50 A/76 A/73 V/47/2m A/67 A/76/m A/81 A/45 A/30 A/87 V48 A/73 A/90 Emmi 15 933 3 37/6
18 Jenna Sillanpää A/46 V/52 V/48 V/45 V/32 V/47/s V726 V/46 V/27 V/24 V/67 V/46 A A/58/m A A/64 A/x A V/19 V/33 Jenna 20 1040 1 1 30.tammi
19 Jonna Keski-Vinkka V/6 Jonna 1 6 1
20 Hadijat Aliyu A A/x A A A/m A/x A A/x A/78/2x A A/m/x A A A/m/s A A/83/x A A A A Hadijat 20 1781 3 1 60/3
22 Paula Alajuuma A A/x A A A A A A A A A A A A A A A A/m/erp A A/m/rp A Paula 21 1890 2 21.helmi
23 Biodun Obende A A A/80/m A/m/x A A/s A/m A A/s A A/80/s A/82 A/m A/75 A/84/s A/m A A/m/x A/m A/m A/82/m Biodun 21 1833 9 4 21.syys
30 Alisa Grace A/63 A A A/x A A/x A/s/x A A A/x A A/s A A A A A A/x A A A A/61 Adisa 22 1924 2 10.helmi
80 Sara Myntti A A A A A A A/s/x A/84 A/erp A A A A A A A A A/2x/u A A A Sara 21 1880 1 65/8
99 Heidi Vest V/36 A/45 V748 A/92 A/45/s A/43 V/19 V/9 V/22 A A/68 V/37 Heidi 12 554 1 32/1
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A_aloituksessa, V= vaihdosta kentälle, x=varoitus, s=syötyöttö, m=maali, u=ulosajo

Kevätkierros
RoPS........... 13...9.–.3.–...1...37-11...30
FC.PoPa...... 13...7.–.3.–...3...21-18...24
Viikingit...... 13...6.–.5.–...2...21-..9...23
PK-35......... 13...7.–.2.–...4...23-12...23
FC.Espoo.... 13...7.–.2.–...4...18-14...23
KPV............ 13...5.–.4.–...4...20-15...19
KooTeePee.. 13...5.–.4.–...4...14-11...19
OPS-jp........ 13...5.–.3.–...5...19-16...18
JIPPO.......... 13...4.–.5.–...4...12-12...17
PS.Kemi...... 13...3.–.6.–...4...13-19...15
Klubi.04...... 13...3.–.3.–...7...15-23...12
FC.H-linna... 13...3.–.3.–...7...15-27...12
TPV............. 13...2.–.4.–...7.....9-27...10
MP............. 13...1.–.1.–.11.....5-28.....4

Syyskierros
Viikingit...... 13...9.–.2.–...2...28-10...29
KPV............ 13...9.–.1.–...3...23-16...28
PoPa........... 13...8.–.2.–...3...27-21...26
RoPS........... 13...6.–.6.–...1...24-..6...24
OPS-jp........ 13...6.–.4.–...3...25-13...22
FC.H-linna... 13...6.–.1.–...6...18-16...19
TPV............. 13...4.–.5.–...4...17-22...17
KooTeePee.. 13...5.–.1.–...7...14-13...16
PS.Kemi...... 13...4.–.4.–...5...18-20...16
FC.Espoo.... 13...3.–.5.–...5...14-25...14
JIPPO.......... 13...3.–.4.–...6...11-14...13
MP............. 13...4.–.1.–...8...12-19...13
PK-35......... 13...3.–.2.–...8...13-18...11
Klubi-04...... 13...1.–.2.–.10.....6-27.....5

Kotona
RoPS............. 13...8.–.5.–.0...38-..7...29
KPV.............. 13...9.–.2.–.2...23-11...29
PoPa............. 13...9.–.1.–.3...26-14...28
Viikingit........ 13...8.–.3.–.2...28-..8...27
FC.Espoo...... 13...6.–.2.–.5...21-22...20
OPS-jp.......... 13...5.–.4.–.4...16-11...19
PK-35........... 13...5.–.3.–.5...18-14...18
PS.Kemi........ 13...4.–.6.–.3...16-16...18
KooTeePee.... 13...4.–.3.–.6...13-13...15
Klubi-04........ 13...4.–.3.–.6...13-21...15
FC.H-linna..... 13...3.–.4.–.6...15-18...13
TPV............... 13...3.–.4.–.6...15-25...13
JIPPO............ 13...3.–.3.–.7...10-18...12
MP............... 13...3.–.1.–.9...12-20...10
.
Vieraissa
RoPS........... 13...7.–.4.–...2...23-10...25
Viikingit...... 13...7.–.4.–...2...21-11...25
PoPa........... 13...6.–.4.–...3...22-25...22
OPS-jp........ 13...6.–.3.–...4...18-18...21
KooTeePee.. 13...6.–.2.–...5...15-11...20
JIPPO.......... 13...4.–.6.–...3...13-..8...18
KPV............ 13...5.–.3.–...5...20-20...18
FC.H-linna... 13...6.–.0.–...7...18-25...18
FC.Espoo.... 13...4.–.5.–...4...11-17...17
PK-35......... 13...5.–.1.–...7...18-16...16
TPV............. 13...3.–.5.–...5...11-24...14
PS.Kemi...... 13...3.–.4.–...6...15-23...13
MP............. 13...2.–.1.–.10.....5-27.....7
Klubi-04...... 13...0.–.2.–.11.....8-29.....2

Näin pelattiin 2010
MIEHET I-DIVISIOONA
RoPS ..............................26   15 –   9 –   2   61 – 17   54
Viikingit ..........................26   15 –   7 –   4   49 – 19   52
FC PoPa ..........................26   15 –   5 –   6   48 – 39   50
KPV ................................26   14 –   5 –   7   43 – 31   47
OPS-jp  ...........................26   11 –   7 –   8   34 – 29   40
FC Espoo  .......................26   10 –   7 –   9   32 – 39   37
KooTeePee ......................26   10 –   5 – 11   28 – 24   35
PK-35 .............................26   10 –   4 – 12   36 – 30   34
PS Kemi ..........................26     7 – 10 –   9   31 – 39   31
FC H-linna  .....................26     9 –   4 – 13   33 – 43   31
JIPPO ..............................26     7 –   9 – 10   23 – 26   30
TPV  ...............................26     6 –   9 – 11   26 – 49   27
Klubi-04 .........................26     4 –   5 – 17   21 – 50   17
MP .................................26     5 –   2 – 19   17 – 47   17
.
RoPS.nousi.Veikkausliigaan,.Viikingit.hävisi.2-0.nousukarsinnan.JJK:lle..TPV,.Klubi-04.
ja.MP.putosivat.Kakkoseen..HIFK.nousi.Ykköseen.

Kovin suuri ei ole se jäsenjoukko, 
joka on kiinnostunut päättämään 
seuran asioista  tärkeimmässä ta-
paamisessa, vuosikokouksessa. Vä-
hissä olivat puheenvuorot tälläkin 

Vuosikokous 
vähin äänin

kertaa. Tehdyt henkilövalinnat 
on kirjattu sivulle 35 ja niistä 
merkittävin oli hallituksen su-
pistuminen yhdellä, kun Vesa 
Pihlajamaa ja Jukka Ylikarjula 

halusivat jäädä taustalle ja Matti 
Laitinen sai korvaajan roolin.

Hyväksytty toimintasuun-
nitelma noudattelee kuluvaa 
vuotta ja 550 000 euron bud-

jetilla on laskettu pyöritettä-
vän edustusjoukkueen, naisten, 
nuorten ja hallinnon kulut.

Jäsenmaksu 30 euroa ja kanna-
tusjäsenmaksu 200 euroa pysyi-

vät muuttumattomina. Sääntöjä 
päätettiin muuttaa johtuen lain 
muutoksesta, joka koskee tilin-
tarkastajan pätevyystasoa. Halli-
tuksen työtä kuvaa se, että kän-

nykkäinfojen lisäksi kokouksissa 
oltiin 16 kertaa. 

Määrää oli onnistuttu supista-
maan edellisvuodesta kahdek-
salla.

A=aloituksessa, V=vaihdosta kentälle, x=varoitus, s=syöttö, m=maali, u=ulosajo

Pelit 2010    Minuutit         Maalit Syötöt Pelit/maalit
           KPV:ssa 2008-2010

40
3

52
22

23.7.
17.1.
57/4

23.10.
31/2
7.1.

52/3
37/6
30.1.

1
60/3
21.2.
21.9.
10.2.
65/8
32/1

37/29

Ottelut     Ottelut         Maalit       Maalit   Peliminuutit   Veikkaus-   Varoitus   Maalisyöttö
                                      2010        KPV:ssa                             pörssi
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Asianajotoimisto  
Hannu Laakso

Kauppatori 2, 67100 Kokkola 
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296 

www.hlaakso.fi 

Palloliiton varapuheenjohtaja Kari 
Uotila sai KPV:n 80-vuotisjuhla-
ottelun yhteydessä KPV:n viirin 
KPV:n puheenjohtaja Risto Pou-
tulta. Tuomo Puumala ja Mika Lin-
tilä todistavat.

KPV-legendat Seppo Mäkelä, 
Hannu Lamberg ja Gunnar Iso-
saari juhlaottelun esiotteluna pe-
latussa pelissä eduskunnan pallo-
kerhoa vastaan.
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Päättynyt kausi oli juhla-
kausi. Juhlakausi ennen kaik-
kea siksi, että KPV täytti kun-
nioitettavat 80 vuotta. Juniorit 
juhlivat (kuten aina) pelaa-
malla ja ahkerasti harjoitte-
lemalla. Suurimmaksi me-
nestykseksi lasken seuramme 
edelleen nousevan lisenssipe-
laajamäärän ja nousun Kokko-
lan isoimmaksi alle 15-vuotiai-
den jalkapalloseuraksi. Meillä 
harrastaa jalkapalloa liki 350 
alle 15 vuotiasta poikaa ja tyt-
töä. Kilpailullisilla mittareilla 
mitaten kovimmat suorituk-
set kauden mittaan olivat A- ja 
B-poikien 1. divisioonan sarja-
paikkojen uusimiset, KPV T99:
n Piteå Summer Gamesien voit-
taminen. KPV P96 & P98 toivat 
Kokkola Cupin voitot kotiin su-
vereeneilla esityksillä. Tunnus-
tus kovasta työstä on annet-
tava SM-taitokisoihin päässeille 
Hanna Vainionpäälle (T99) ja 
Oliver Uusitalolle (P98). Taidon 
opettamisella on seurassamme 
pitkät Väni Paavolaisen luomat 
perinteet ja sitä perinnettä on 
syytä kunnioittaa taitoa ahke-
rasti harjoittelemalla. 

Junioripäällikön sydäntä läm-
mittävät myös junioripelaa-
jiemme maa-, alue- ja piiri-
joukkue-edustukset. Lisäksi oli 
hienoa seurata seuran omien 
kasvattiemme määrätietoista 
murtautumista miesten ja nais-
ten edustusjoukkueisiimme. It-
seäni henkilökohtaisesti läm-
mitti 90-syntyneiden KPV:n 
omien poikien, Patrick Byska-
tan ja Aleksi Paavolaisen to-
dellinen läpilyönti. Patu ja 
Allu olivat merkittävässä roo-
lissa läpi kauden ja auttoivat 
osaltaan KPV:n miesjoukku-
een hienoon sarjasijoitukseen. 

Myös Kim Palosaari ja Konsta 
Tastula näyttivät esimerkillään, 
että kovalla työllä kaikki on 
mahdollista. Kim murtautui en-
nakkoluulottomasti jopa teho-
tilastoihin. Tätä kirjoitettaessa 
Patu Byskatan 1-vuotinen liiga-
sopimus Jaroon on julkaistu ja 
aina kun oma kasvatti lähtee 

maailmalle niin junioritoimija 
tuntee piston sydämessään, 
mutta toisaalta tämähän mei-
dän kasvattajaseuran roolimme 
on ja eteenpäin lähteville pe-
laajille on syytä toivottaa kaik-
kea hyvää jalkapalloilijan ural-
leen. Toivottavasti Patu ja moni 
muu KPV-kasvatti etenee ural-

laan pitkälle ja toivottavasti 
omat kasvattimme kotiin jos-
kus palatessaan, antavat vielä 
panoksensa KPV:lle pelaamisen 
tai valmentamisen muodossa.

KPV:n miesjoukkue oli viime 
kaudella paikallisin joukkue 
miesten Ykkösessä. Joukkueen 
avauksessa oli parhaimmillaan 
7-8 kokkolalaistaustaista pelaa-
jaa. Silti en voi kuin ihmetellä 
kokkolalaisen, suureksi ja asian-
tuntevaksi mainostetun  jalka-
palloyhteisön  suhtautumista 
joukkueeseen. Ihmettelen en-
nen kaikkea sitä, että yleisö 
ei saavu lehtereille kun oman 
kaupungin pojat ja tytöt pelaa-
vat ja seura tekee tempausten 
ja teemojen kautta kaikkensa 
jotta väki saataisiin lehtereille. 
Juuri omien pelaajien ja yleisön 
viihtyvyyden perään toreilla ja 
turuilla sekä kaikilla mahdolli-
silla keskustelu- ym muilla foo-
rumeilla huhuillaan. KPV antoi 
viime kaudella paikallisille pe-
laajille näyttömahdollisuuden 
paikallisessa joukkueessa ja pe-
laajat käyttivät mahdollisuu-
tensa. Tulevalle kaudelle KPV 
antaa varmasti paikallisille pe-
laajille edelleen mahdollisuu-
den pelata ja kehittyä kovassa 
miesten Ykkösessa, mutta tule-
valla kaudella näyttöpaikan saa 
myös paikallinen valmennus-
osaaminen. Keijo Hautamäki & 
Olli-Pekka Itälä vastaavat mies-
ten edustusjoukkueen valmen-
nuksesta ja nyt peräänkuulutan 
paljon mainostetulta kokkola-
laiselta jalkapalloyhteisöltä po-
sitiivista asennetta ja tukea ja 
kannustusta myös paikallisille 
valmentajillemme. Keke ja O-
P tulevat varmasti laittamaan 
itsensä täysillä likoon joukku-
een menestymisen puolesta ja 

haluankin toivottaa KPV:n ju-
nioritoimijoiden puolesta val-
mennustiimille kaikkea hyvää 
kovan kauden haasteisiin.

KPV:n juniorijaoston puo-
lesta haluan päättyneestä kau-
desta esittää nöyrimmät kii-
tokset  kaikille pelaajillemme 
ja pelaajien perheille, juniori-
toimijoillemme sekä kaikille 
arvokkaille yhteistyökumppa-
neillemme. Harjoituskausi uu-
teen kauteen on jo pyörähtänyt 
käyntiin. Rauhoitutaan kuiten-
kin kaikki Joulun odotukseen 
ja viettoon sekä annetaan ai-
kaa läheisillemme. Jalkapallo 
taitaa skottilaisesta sananlas-
kusta huolimatta olla kuiten-
kin vain osa elämää.

Tapsa Hakala

Junioripäällikön katsaus

Kuvatekstiksi voisi laittaa jotain huumoripitoista, esim: Vihreää pitää 
olla päällä jopa Arsenalin pukukopissa.

Juniorivalmentajien, Pallo-Siskojen ja perheenjäsenten perinteinen Lontoon reissu keräsi lokakuussa yli 30-päisen joukon. ”Joukkue” kuvattuna 
Hammersmithissa ennen kotiinlähtöä.

– KPV:n A- ja B-juniorit pelasi-
vat SPL:n 1. divisioonaa ja säi-
lyttivät paikkansa
– KPV:n II-joukkue (=A-junio-
rit) nousi 5-divisioonaan hävi-
ämättä peliäkään
– KPV:n juniorijalkapallokoulun 
aloitti kesäkuussa 135 lasta
– KPV:n P96 osallistui Nike Pre-
mier valtakunnalliseen lop-
puturnaukseen Pajulahdessa 
(13./20)
– KPV:n T99 voitti Piteån Sum-
mer Games-turnauksen
– KPV:n P98 voitti Kokkola Cu-
pin
– KPV:n P96 voitti Kokkola Cu-
pin
– KPV:n P95:lle hopeaa alue- ja 
piirisarjoista
– KPV:n B-tytöt voittivat piirin 
mestaruuden
– KPV:n T97 voitti hopeaa pii-
risarjasta
– KPV:n T98 voitti hopeaa pii-
risarjasta 
– KPV Oliver Uusitalo (P98) kul-
tamerkillä ja  Hanna Vainion-
pää (T99) pronssimerkillä piirin 
taitokilpailumestareiksi - Fanny 
Huuhkalle (T99) hopeaa piirin 
taitomestaruuskisoista pronssi-
merkillä
– KPV:n omat kasvatit Patrick 
Byskata, Aleksi Paavolainen, 
Kim Palosaari ja Konsta Tas-
tula murtautuivat toden teolla 
miesten edustusjoukkueeseen. 
Lisäksi moni juniori pääsi hais-
telemaan Ykkösen vauhtia.

Juniori-
vuoden
tähtihetkiä

Jusa Ihalainen ja vihreä sydän
 -pokaali.
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Kiviniityn koulun sali oli kaksi kertaa täynnä, kun perinteisiä junioripäättäjäisiä vietettiin Pyhäinpäivänä. Kuva pikkukenttien osiosta.

KPV:n junioripäättäjäisiä vie-
tettiin perinteiseen tapaan Py-
häinpäivänä. Paikkana oli vii-
mevuotiseen tapaan Kiviniityn 
koulu. Osallistujamäärän suh-
teen päättäjäisissä lyötiin kaikki 
aikaisemmat ennätykset. 400-
paikkainen sali oli töpötäynnä 
– kaksi kertaa. 

Ennätysmäisen osallistuja-
määrän taustalla on juniori-
joukkueiden määrän kasvu. 
Tyttöjalkapalloilu otettiin mu-
kaan vuoden 2004 syyskokouk-
sen päätöksellä. Joukkueputki 
alkaa olla täynnä tytöissä F8-
vuotiaista B-tyttöihin ja pojissa 
F8-vuotiaista A-poikiin. Kaikki-
aan lisenssipelaajien määrä on 
ylittänyt KPV:ssa 400 pelaajali-
senssin rajan. 

Lisäksi toimintaan pitää las-
kea mukaan vajaa sata alle 
kahdeksanvuotiasta jalkapal-
lokoululaista, joilla ei vielä pe-
laajalisenssiä ole.

Hallituksen terveiset päättä-
jäisjuhlaan toi ensimmäisen 
kattauksen osalta seuran sih-

teeri ja entinen junioripäällikkö 
Jouko Vierimaa. Isojen kenttien 
(D12 ja vanhemmat juniorit) 
kattaukseen seuran puheenjoh-
taja Risto Pouttu oli jo kiireh-
tinyt SPL:n piirihallituksen ko-
kouksesta Lappajärveltä.

Risto kertoi lyhyesti juhla-
vuoden päätöksistä ja luotasi 
tulevaa erityisesti seuran ta-
loudellisista näkökulmista. 
Hän muistutti, että juniorityö 
on kuitenkin koko KPV:n toi-
minnan perusta ja kruununja-
lokivi.

Piirihallitukselta hän toi ju-
niorien juhlaan terveiset eri-
tyisesti erotuomaritoiminnan 
arvostamisesta ja ymmärtämi-
sestä. Jotta jalkapalloa yleensä 
voitaisiin näin laajalla rinta-
malla harrastaa, pitää olla ero-
tuomareita ja heidän toimin-
taansa arvostaa yhtä lailla kuin 
pelaamistakin. Samalla tervei-
siä lähti otolliseen maaperään. 
Niille, joilla on pelisilmää, ero-
tuomariksi kannattaa myös ha-
keutua.

Palkintosateessa piisasi tut-
tuun tapaan. Ne arvokkaim-
mat palkinnot eli vuoden ju-
niorin pokaalit pokkasi komea 
kaksikko. Kim Palosaari sai vuo-
den poikajuniorin tittelin. Vuo-
den tyttöjunioriksi valittiin Ou-
lusta Kokkolaan muuttanut 
maajoukkuepelaaja Paula Ala-
juuma. 

Pikkujunioreiksi valittiin ty-
töistä kahdeksanvuotias Julia 
Salo ja pojista seitsemänvuo-
tias Noa Lehtonen.

Seurassa pisimpään kiertä-
neen kiertopalkinnon eli D13-
poikien ikäluokassa jaettavan 
Celtic-taulun sai Sami-Petteri 
Mäkinen. Eeva-Kaarina Lampi-
sen komeisiin pokaaleihin ni-
mensä saivat Janni Laakso (C-
tytöt), Jonna Koivisto (B-tytöt), 
Teemu Mäki (B-pojat) ja Joni 
Vanhakangas (A-pojat).

Lellan pytyn sai Juho Paa-
volainen (C15-pojat), Kanada 
Trophyn Mikko Laitala (B-po-
jat), Kalle Hongellin onnellista 

aikaa KPV:ssa –pokaalit C14-
ikäluokan Lina Luokkalalle ja 
Tom Åstrandille. Seuran toi-
seksi parhaalle juniorille an-
nettavan pelimiehen kengän 
Konsta Tastula (A-jun).

Junioripäällikkö Tapio Hakala 
antoi jalkapalloilu on ykkönen 
–patsaan vakuuttavaa kehitys-
käyrää nousevalle Riki Kuuse-
lalle (C15). Maalikuninkaan 
pokaalit pokkasi isojen kent-
tien osalta Jere Kentala (C15) 
ja pikkukenttien osalta Juuso 
Gustafsson (E11). Amico Mä-
kisen taistelijapalkinnot pää-
tyivät Lasse Känsälän, Roope 
Gustafssonin, Juho Kähkösen 
ja Valtteri Palosaaren haltuun.

Vuoden taitopelaaja on Oliver 
Uusitalo (D12), joka voitti pii-
rin taitomestaruuskilpailut kul-
tamerkkiin oikeuttavalla ajalla 
72,6 s. Valtakunnallisessa kil-
pailussa Oliver päätyi sijalle 
13. Suoritus oli kovassa seurassa 
hyvä ja Kuopiossa Oliverin tu-
los oli 75,2 s. Tytöissä piirin 

taitomestaruuteen ylsi Hanna 
Vainionpää ikäluokassa E11. 
Fanny Huuhka tuli samassa ikä-
luokassa toiseksi.

Avainpelaajien kentälliseen 
valittiin pojissa Valter Kangas 
(mv), Harri Hujanen (p), Arttu 
Seikkula (kk), Tuomas Hietala 
(h) ja Juho Korkiakangas (kk). 
Tyttöjen avainpelaajien ken-
tällinen koostuu seuraavista 
pelaajista Sinna Koivisto (mv), 
Sanni Kaasinen (p), Emma Mal-
kamäki (kk), Jonna Koivisto (h) 
ja Sofia Rintala (kk).

Juniorijaoston ruusun sai-
vat tällä kertaa 00-tyttöjen 
joukkueenjohtaja Tiina Perkiö 
sekä kolmen pelimiehen äitinä 
huoltojoukoissa toiminut Mia 
Biskop.

Eikä valmentajiakaan unoh-
dettu. Vuoden valmentajaksi 
valittiin Hannu Laakso ja pik-
kukenttien tehovalmentajaksi 
Marko Lehtonen. Tyttöjaok-
sessa valmentajapalkinnon sai 
Pasi Torppa. 

Junioripäättäjäisissä tupa täynnä – kahdesti 

IKÄ Ikäluokka Pokaali Lautanen
tytöt

T8 T02 Fanni Rentola Alina Matilainen
T9 T01 Ilona Saarinen Emmi Lehojärvi
T10 T00 Jemina Kangas Laura Vähätiitto
T11 T99 Fanny Huuhka Melina Nurmi
T12 T98 Sofia Rintala Nanna Nurmi
T13 T97 Hanna Tuunala Linnea Salonen
T14 T96 Ninni Hautamäki Sinna Koivisto
T15 T95 Emmi Peuraharju Emma Mansikkamäki
T16 B-tytöt Mari Mattila Noora Keto

pojat
P9 P01 Otto Pura Lauri Paloneva
P10 P00 Jusa Ihalainen Aleksi Fordell
P11 P99 Atte Peuraharju Peetu Rantala
P12 P98 Erik Renlund Tuukka Lundell
P13 P97 Matias Meriläinen Tuomas Hietala
P14 P96 Tom Åstrand Juho Känsäkangas
P15 P95 Jere Kentala Niko Niemonen
P16 B-pojat Joonas Toskala

17 kpl
34

VIHREÄ SYDÄN 2010

Ikäluokka   Ahkerin harjoittelija Fair Play-pelaaja Edistynein pelaaja Tehopelaaja Hengenluoja Pallo-siskojen stipendi
tytöt
T02 Minja Uuskartano Aada Pollarikoski Salla Keronen Janina Mild Tiia-Maria Hautamäki Puutio Aada
T01 Jonna Korkiakangas Leena-Kaisa Petäjä Fanny Koivisto Ella Siironen Lotta Mannström Tia Leskinen
T00 Oona-Fiina Tuukkanen Mette Perkiö Liisa Klemola Kiia Palosaari Ella Lilja Julia Tuukkanen
T99 Venla Jyrkkä Emma Marjelund Emilia Tornikoski Lisa Clark Petra Saastamoinen Nea Peltokangas
T98 Frida Nyman Saija Seikkula Neea Perkiö Roosa Nyman Janina Heikkilä Vilma Myllymäki
T97 Sara Torppa Alina Kantola Aliisa Karvonen Emma Malkamäki Emilia Santonen Viivi Hagstöm
T96 Taru Dahl Juulia Kukkonen Fanny Nyqvist Sanni Kaasinen Keena Koskela Ada Mannsröm
T95 Jenna Hautakoski Milja Viiliäinen Liina Luokkala Nea Hautamäki Janni Laakso Milla Nykänen

B tytöt Anna Gazivoda Nina Bäckstöm Tiia-Maria Karvonen Viivi Clark Kaisa Tolonen Jonna Koivisto
pojat
P02 Joona Mild Jan Virkkala Pietro Kytölaakso Nicklas Svärd Santeri Mäkinen Jonne Kauppinen
P01 Tuukka Haapasalo Alec Biskop Sauli Svenfelt Sampo Rintala Juuso Tuikka Alya Soumah
P00 Elmeri Lahti Jami Halonen Kalle Rättyä Oskar Kleimola Joona Anttonen Aleksi Luhtio
P99 Valtteri Aaltonen Peetu Nurmela Alvari Tavaila Juuso Gustafsson Joose Nurmela Miska Rahkonen
P98 Niko Levoska Tuomas Mäki Arttu Hyvönen Robin Skog Mikko Kinnunen Deng Malwal

P97 Tatu Mäki Janne Nyman        Veikko 
Hautaniemi

Joonas Myllymäki      Antto 
Äyhynmäki

Miko Tornikoski Jonne 
Hellsten Tommi Möttönen Niko Lehtimäki

P96 Jesse Roukala Niko Ahonen Pietu Liedes Emmanuel Angilo Sasu Karppi Harri Heiermann
P95 Ville Erkkilä Juho Paavolainen Teemu Polso Tuomas Hakala Oskar Ylimäki Oskari Peltola

17 kpl

Tähtipelaajien sikermä 2010Vihreä sydän 2010 Tähtipelaajien sikermä 2010
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Junioripäällikkö: Tapio Hakala
Valmennuspäällikkö: Rauno 
Lesonen
Tyttövastaava: Rolf Mann-
ström
Jalkapallokoulu: Seppo Peura-
harju
Taloudenhoitaja: Petri Gustafs-
son

Pojat:

KPV Akatemia: 
Joukkueenjohtaja: Jouko Vieri-
maa, gsm: 046 8760 594

A
Joukkueenjohtaja: Jouko Vieri-
maa, gsm: 046 8760 594
Valmentaja: Vesa Hohenthal   

B
Joukkueenjohtaja: Tapio Ha-
kala, gsm: 040 5274133
Vastuuvalmentaja: Antti Yli-
mäki, gsm: 044 7500641
Valmentaja: Janne Niemonen
Huoltaja: Timo Polso
Rahastonhoitaja: Annika Aart-
sen

C15 (96)
Joukkueenjohtaja: Janne Korki-
akangas, gsm: 0500 566698
Vastuuvalmentaja: Timo 
Åstrand, gsm: 040 8279114
Valmentaja: Vesa Ruokoja
Huoltaja: Pertti Sipiläinen
Rahastonhoitaja: Martti Huhta
Tiedottaja: Marjatta Mäkinen

C14 (97)
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhyn-
mäki, 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 

D13 (98)
Joukkueenjohtaja: Harri Mäki, 
gsm: 0400 724491
Vastuuvalmentaja: Mika Jokelai-
nen, gsm: 040 4134219
Valmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Kai Alajoki 
Valmentaja: Teemu Mäki
Valmentaja: Lyyski Aki
Huoltaja: Björn Forss 
Huoltaja: Timo Levoska
Rahastonhoitaja: Heikki Rauta-
puro

D12 (99)
Joukkueenjohtaja: Juha Nur-
mela, gsm: 0400 667616
Joukkueenjohtaja: Petri Gustafs-
son, gsm: 050 5728164
Vastuuvalmentaja: Seppo Peu-
raharju, gsm: 050 3304056
Valmentaja: Teemu Kerola 
Valmentaja: Antti Porko
Valmentaja: Timo Kankaanpää 
Huoltaja: Juha Nurmela
Rahastonhoitaja: Anne Vala-
vaara

E11 (00)
Joukkueenjohtaja: Tapio Järvi-
nen, gsm: 050 3343810
Vastuuvalmentaja: Ari Lakanen, 
gsm: 0400 928587
Vastuuvalmentaja: Jyrki Klei-
mola, gsm: 050 5429844
Valmentaja: Harri Lahti

E10 (01)
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura, 

gsm: 050 5065280
Vastuuvalmentaja: Petri Haa-
pasalo, gsm: 050 5251709
Valmentaja: Ilkka Rintala 
Rahastonhoitaja: Laura Koi-
visto
Tiedottaja: Jari Peitso

 F9 (02)
Vastuuvalmentaja: Marko Leh-
tonen, gsm: 040 5526450 
Valmentaja: Marko Mäkinen
Valmentaja: Petri Nikula
Valmentaja: Jani Pajukangas
Valmentaja: Ilkka Rintala

F8 (03)
Joukkueenjohtaja: Tero Hauta-
mäki, gsm: 050 5576542
Valmentaja: Pertti Hertteli, gsm: 
040 8093061
Valmentaja: Petri Övermark
Rahastonhoitaja: Antti Korpela
Tytöt:
B
Vastuuvalmentaja: Janne Koi-
visto, gsm: 050 4125734 
Valmentaja: Marika Pohjonen
Rahastonhoitaja: Minna Man-
sikkamäki 
Rahastonhoitaja: Heidi Äyhyn-
mäki

C15 (96)
Joukkueenjohtaja: Sini Laakso, 
gsm: 040 5399670
Vastuuvalmentaja: Rolf Mann-
ström, gsm: 0400 746641 
Valmentaja: Jukka Känsäkan-
gas 
Valmentaja: Mikael Dahl
Huoltaja: Pia Mannström

C14 (97)
Joukkueenjohtaja: Marita Ha-
kala, gsm: 040 5209146
Vastuuvalmentaja: Pasi Torppa, 
gsm: 040 7062442
Valmentaja: Pertti Salonen
Rahastonhoitaja: Kirsi Karvo-
nen 

D13 (98)
Joukkueenjohtaja: Tuula Ran-
nisto, gsm: 040 7368452
Vastuuvalmentaja: Kaj Huuhka, 
gsm: 040 5484678
Valmentaja: Hannu Lehto 
Valmentaja: Petri Rintala

E12 (99)
Joukkueenjohtaja: Mirkka Pelto-
kangas, gsm: 040 7266815
Vastuuvalmentaja: Timo Nurmi, 
gsm: 040 5429113
Valmentaja: Stephen Clark
Valmentaja: Maria Finell

E10 & F9 (00-01)
Joukkueenjohtaja: Tiina Perkiö, 
gsm: 050 5065873
Joukkueenjohtaja: Teija Hillilä, 
gsm: 050 5955415
Vastuuvalmentaja: Marko Palo-
saari, gsm: 050 5065876
Vastuuvalmentaja: Patrik Tuuk-
kanen, gsm: 040 7175312
Valmentaja: Sebastian Tuukka-
nen

F8 (02)
Joukkueenjohtaja: Marjo Polla-
rikoski, gsm: 0500 720295
Joukkueenjohtaja: Mia Hauta-
mäki
Vastuuvalmentaja: Mika Lind-
holm, gsm: 044 3757442
Vastuuvalmentaja: Jyrki Mild, 
gsm: 0400 569747
Valmentaja: Camilla Mild
Valmentaja: Ossi Rentola

KPV:n junioritoimihenkilöt 
2010-11

KPV:n perinteinen
jalkapallokoulu käynnissä

KPV:n perinteinen ja ilmainen jalkapallokoulu
on jälleen käynnistynyt. Jalkapallokoulua pidetään

Kipparihallissa sunnuntaisin klo 11.00-12.00.

Tervetuloa mukaan kaikki -03 tai nuoremmat pelaajanalut!
Tietoja myös KPV:n junioreiden nettisivuilta http://www.jopox.fi/kpv/

tai Seppo Peuraharju 050 330 4056.

Junioreiden nettisivuilta löytyvät myös yhteystiedot muihin
juniorijoukkueisiimme.

KPV:n vuoden juniorin perin-
teikkäälle listalle saatiin jälleen 
kaksi kovaa pelaajaa lisää. Ju-
niorivalmentajat valitsivat vuo-
den poikajunioriksi edustus-
joukkueessa läpi lyöneen Kim 
Palosaaren (1.7.1992). Vuoden 
tyttöjunioriksi valittiin Oulusta 
Kokkolaan muuttanut toppari 
Paula Alajuuma, joka oli nais-
ten joukkueen kantava voima.

Palosaari on pesunkestävä 
KPV:n kasvatti, joka aloitti 
uransa KPV:ssa jo jalkapallo-
koulussa. 91-ikäluokan mukana 
juniorivuodet taittanut Kim 
nousi edustuksen ryhmään jo 
kaudella 2009. Tuolloin mitta-
riin tarttui hajaminuutteja kuu-
dessa ottelussa, mutta niistä ei 
vielä olisi täyttynyt edes tunti 
peliaikaa.

Kuluneella kaudella minuutit 
lisääntyivät selvästi ja Kim lu-

nasti avauksen paikkansa lop-
pukaudesta. Edustuksen yk-
kösen otteluita tuli mittariin 
kaikkiaan 23 ja lisäksi cupin 
ottelut sekä harjoituspelit. Kun 
mukaan lasketaan vielä A-nuo-
rissa ja akatemiassa vuoden ai-
kana pelatut 18 ottelua, nousi 
Kimin ottelumäärä huimaan 50 
ottelun kauteen. Edustuksessa 
vuoden keskimääräinen peli-
aika oli 45 minuuttia ja A:ssa 
lähes täydet minuutit.

Edustuksessa Kim oli joukku-
een kolmanneksi paras maalin-
tekijä kolmella maalillaan. Nuo 
maalit syntyivät otteluissa PS 
Kemiä, Espoota ja TPV:a vas-
taan. Kun A-nuorissa syntyi yh-
deksän osumaa ja akatemiassa 
seitsemän, päädytään Kimin 
osalta 19 maalin kauteen.

Nuorten maajoukkueissa 

(19- ja 20-vuotiaat) kaikki pe-
lit pelannut Paula Alajuuma 
(23.11.1992) puolestaan tuli 
KPV:hin liigastatuksen houkut-
telemana. ONS pelasi ykköstä 
ja KPV:ssa oli tarjolla paikka lii-
gaan. 

KPV:n liigajoukkueessa Ala-
juuma otti nopeasti paikkansa 
keskuspuolustuksen kanta-
vana voimana. Kauden otte-
luista Alajuuma missasi vain 
yhden. 21 ottelussa tilille ker-
tyi kaksi osumaa. Kun mukaan 
lasketaan Alajuuman maaotte-
lut (19-vuotiaissa seitsemän pe-
liä ja 20-vuotiaissa kuusi peliä), 
päädytään Alajuuman osalta 
ammattilaisten ottelumääriin.

Taitava ja hyvin sijoittuva 
toppari oli yksi avaintekijöistä, 
joilla KPV piti paikkansa nais-
ten liigassa. 

Paula ja Kim valittiin 
vuoden junioreiksi

Edessä pikkujunioreiksi valitut Julia Salo ja Noa Lehtonen. Takana Paula Alajuuma ja Kim Palosaari.
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Junioripelaajien aatelia. Vasemmalta Konsta Tastula, Jere Kentala, Juho Paavolainen, Tom Åstrand (edessä), Riki Kuusela, Vuoden juniorit Kim Palosaari ja Paula Alajuuma, Mikko Lai-
tala, Teemu Mäki, Jonna Koivisto ja Sami-Petteri Mäkinen.

Vuoden juniorit 2009 2010

Jussi Laakso Kim Palosaari

Lotta Sorvisto Paula Alajuuma

Mikko Rinne Noa Lehtonen

ei jaettu Julia Salo

Ikäluokkien huiput

Tom Åstrand Sami Petteri Mäkinen

Viivi Clark Janni Laakso

ei jaettu Juho Paavolainen

ei jaettu Jonna Koivisto

Harri Hujanen Mikko Laitala

Jere Kentala Riki Kuusela

Harri Heierman Jere kentala

ei jaettu Juuso Gustafsson

Muistopalkintoja

Janne Möttönen Konsta Tastula

Tastula, Appelgren, Mäkinen, Taipale Lasse Känsälä, Roope Gustafsson, Juho Kähkönen, Valtteri Palosaari

Matias Kivinen Teemu Mäki

Tuomas Hakala Lina Luokkala, Tom Åstrand

Vänin taitopelaajat (taitokisoissa menestyneet)

Hanna Vainionpää

ei jaettu

Avainpelaajat (D B juniorit) pojat

Oskari Peltola Valter Kangas

Oskari Hinkkanen Harri Hujanen

Jere Kentala Arttu Seikkula

Ada Mannstöm Tuomas Hietala

Rebecca Dahl Juho Korkiakangas

Juniorijuhlan palkintosatoa

Tästä se alkaa mitalien metsästys. Jalkapallokoululaiset Tuuli Holm-
ström ja Frida Lindholm ihailevat ensimmäisiä mitaleitaan.

99-tyttöjen maalivahti Anna Ket-
tunen ja Piteån turnauksen voit-
topatsas.

Rautaisannos paikallista 
jalkapallohistoriaa.

Myynti: 
Katso etusivun ilmoitus

Muistutithan 
joulupukkia

KPV-historiikista!
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On kai se julkisestikin tunnus-
tettava. Tämä A-nuorten jouk-
kue olisi ansainnut enemmän 
kuin mitä kaudesta käteen jäi. 
Joukkueessa oli vaativan val-
mentajan Hannu Laakson joh-
dolla tekemisen meininki tasai-
sesti vuoden 2009 syyspimeiltä 
läpi talven ja kesän.

JOPOXiin (nettisivusto) kir-
jattiin kauden aikana 154 har-
joitusta ja 41 ottelua. Lisäksi 
A-junioreiden joukkueen mu-
kana harjoitelleet 93-syntyneet 
B-nuoret osallistuivat myös B:n 
peleihin – ja osa harjoitusryh-
mästämme vielä edustuksenkin 
harjoituksiin.

Läpi kauden terveenä pysy-
neelle topparille Teemu Mäelle 
tuli eniten merkintöjä, sillä hän 
oli läsnä 127:ssa A-nuorten har-
joituksessa. Enemmänkin olisi 
tullut, mutta osittain aikaa 
meni edustuksen harjoituk-
sissa. Lisäksi Teme oli mukana 
jokaisessa kauden 41:ssa otte-
lussa, kymmenessä akatemian 
ottelussa ja myös B:n ykkösessä 
tuli kymmenkunta peliä.

Samanlaista sitoutumista te-
kemiseen oli useimmilla jouk-
kueen pelaajalla. Siitä kiitos 
kaikille – ja myös valmentaja 
Hannulle, jolle loppujen lo-
puksi taisi tulla eniten osallis-
tumismerkintöjä joukkueen ta-
pahtumiin. 

Joukkueen tavoitteena oli A-
nuorten SM-sarja. Kuten taulu-
koista näkee, se jäi haaveeksi. 
Kauteen lähdettiin Suomen cu-
pin kautta. Cup palveli loista-
vasti kauteen valmistautumista. 
Lähialueiden 3-4 divisioo-
nan porukoita pudoteltiin cu-
pista, kunnes vastaan tuli Sei-
näjoen kakkosdivarijengi SJK, 
joka tuolloin vielä ilmoitti kau-
tensa ainoaksi tavoitteeksi nou-
sun jalkapallon ykköseen.

A-junioreiden sarjoista jäi 
käteen hyvää, rohkeaa ja ak-
tiivista pelaamista, jossa mie-
het ja pallo liikkui. Ainoa peli, 
jossa olimme altavastaajana, oli 
kevätkierroksen viimeinen ot-
telu Rovaniemellä, mutta sil-
loinkin sarja oli jo ratkaistu. Ja 
sitä paitsi Rovaniemen tämän 

vuoden erotuomaritoiminta 
oli niin puolueellista, että pe-
lillisesti tasaiset ottelut kään-
tyvät aivan varmasti kotijouk-
kueelle.

Kevätkierroksen ratkaisu ta-
pahtui Seinäjoella, jossa SJK 
teki kovatasoisessa ottelussa 2-
1 voittomaalinsa viisi minuut-
tia ennen loppua – ja muutama 
minuutti aikaisemmin Laak-
son Jussi oli puskenut kulmu-
rista tolppaan vastapäädyssä. 
Myöhemmin SJK sijoittui SM-

sarjassa neljänneksi tasapistein 
kolmosen kanssa.

Syyskierros jäi tynkäsarjaksi, 
kun SJK nousi ja SiPS ja OPS 
luopuivat sarjasta. Palloliitossa 
ei oltu halukkaita lisäämään 
A- ja B-lohkojen joukkuemää-
riä, vaikka C-lohkon joukku-
eet toivoivatkin lohkojen yh-
distämistä.

Päästiin aloittamaan sarja 
Rovaniemeltä ja otettiin lukua 
rankkareilla ja ulosajolla höys-
tettynä 4-1. Toisaalta eipä sitten 

pystytty voittamaan hyvin puo-
lustanutta OLS:a, joka lopulta 
nousi. Rovaniemelle sentään 
saatiin tehtyä kiusaa viimei-
sessä kotiottelussa ja noususta 
haaveilleet rovaniemiset jou-
tuivat palaamaan kauden vii-
meisestä ottelusta 1-0 hävin-
neenä.

Antti Muurisen sanoin. Eteen-
päin on taas menty.

toro  
Suomen cup
1.kierros: Esse IK (4.div) – KPV A  1-1, 
1-3 (rp), 2.kierros KPV A – IFK Jakobstad 

(3.div) 1-1, 5-3 (rp), 3.kierros KPV A – Kors-
näs/PeFF (4.div) 5-1 4.kierros KPV A – SJK 
(2.div)  0-4

A-juniorit 1.divisioona lohko C 
kevät
SJK ..................... 10  8  1  1  45-15  25
Rovaniemi ........... 10  7  1  2  34-10  22
KPV .................... 10  7  1  2  25-13  22
OLS ..................... 10  4  0  6  21-21  12
SiPS .................... 10  1  2  7  15-42    5
OPS-j .................. 10  0  1  9  13-52    1

A-juniorit 1.divisioona lohko C 
syksy
OLS ....................... 4  1  3  0      7-2    6
KPV ...................... 4  1  2  1      3-5    5
Rovaniemi ............. 4  1  1  2      5-8    4

A-nuoret aktiivisena läpi vuoden

A-juniorit Oulussa 16.5. Eturivi vasemmalta: Harri Hujanen, Teemu Hietala, Miika Ritala, Valter Kangas, Aleksi Kangasvieri, Oskari Hinkkanen. Kes-
kirivi vasemmalta: Kim Palosaari, Jaakko Hanhikoski, Tony Mäki, Roni Karppi, Konsta Tastula. Takarivi vasemmalta: Jussi Laakso, Joni Vanhakangas, 
Samu Laitinen, Lauri Hakala, Teemu Mäki, Matias Kivinen. Lisäksi joukkueessa pelasivat Janne Möttönen, Sami Räisälä, Joonas Toskala, Jonathan 
Biskop, Haris Ferhatovic, Juuso Myrskog, Juha Haapaniemi, Eetu Luokkala, Arttu Seikkula, Tomi Harju, Ilari Isohanni, Daw Malwal ja Juha-Pekka Pa-
lomaa. Valmentajina Hannu Laakso, Kari Vanhakangas ja Gunnar Isosaari. Joukkueenjohtajana Jouko Vierimaa.

B-poikien sarjakausi oli – sa-
noisiko erikoinen, mutta pal-
kitseva. 

Sarjassa pysyttiin ja kovat 
pelit kehittivät todella paljon 
vastuuta kantamaan tulleita C-
ikäisiä pelaajia. Juho Paavolai-
nen, Jere Kentala, Riki Kuusela 
ja Niko Niemonen kantoivat 
C-pojista isoimmat peliminuu-
tit B:ssä.

Erikoiseen tilanteeseen jou-
duttiin, kun nuoremman B-
ikäluokan pelaajia (94-syn-
tyneet) seurassa on todella 
vähän. 

Vanhemman B-ikäluokan pe-
laajista (93-syntyneistä) moni 
oli jo vakiopelaajia A-junio-
reissa ja he harjoittelivat siellä. 
Olipa jokunen pelaaja jo edus-
tusjoukkueen harjoitteluryh-
mässäkin. 

Jo joulukuussa tehtiin hy-
väksi osoittautunut päätös, että 
93-syntyneet harjoittelevat A-
nuorten mukana ja 94-synty-
neet C15-poikien ryhmässä. 
B-junioreilla ei näin ollut ol-
lenkaan yhtenäistä harjoitte-
luryhmää. Tuttujahan pojat 
kuitenkin toisilleen ovat Kok-
kolan kokoisessa kaupungissa 
ja yhteinen sävel löytyi pelaa-
miseen.

Joukkueen peluutuksesta vas-
tannut valmennuspäällikkö 
Rauno Lesonen sai joukku-
eesta paljon irti, vaikka välillä 
B:n divisioonaotteluita kävi 
pelaamassa lähes kokonainen 
C15-joukkue. 

Oikeisiin peleihin osattiin 
kuitenkin satsata ja sarjapai-
kan pitäminen ei tehnyt tiuk-
kaakaan.

B-pojat ykkönen
kevät
Tervarit...................11  11  0  0  54-  2  33
JJK .........................11    9  0  2  41-  8  27
GBK .......................11    7  1  3  32-  9  22
VIFK .......................11    7  1  3  34-20  22
PK-37 ....................11    5  2  4  20-18  17
FC Lynx ..................11    5  1  5  11-23  16
Kraft ......................11    3  4  4  17-26  13
FC YPA ...................11    4  0  7  13-26  12
KPV .......................11    3  1  7  18-41  10
JJK 2 ......................11    2  3  6  15-25    9
WJK .......................11    1  2  8  16-47    5
JIPPO .....................11    1  1  9    6-32    4

Syksy
GBK .......................11  10  0  1  40-  7  30
JJK .........................11  10  0  1  38-12  30
TP-Seinäjoki ...........11    9  1  1  30-  3  28
VIFK .......................11    4  3  4  21-13  15
Kraft ......................11    5  0  6  21-21  15
KPV .......................11    5  0  6  21-34  15
OLS 3 .....................11    4  1  6  15-30  13
Blackbird ................11    4  0  7  21-27  12
VPS-j ......................11    3  2  6  20-29  11
FC YPA ...................11    3  1  7  16-26  10
PK-37 ....................11    3  1  7  16-36  10
Lynx .......................11    1  1  9  10-31    4

B-pojat venyivät 
nuorella joukkueella

26
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Taas on aika kääriä kulunut 
kausi pakettiin. Onnistuneen 
edellisen kauden jälkeen lähtö-
laskenta kauteen 2009-2010 ei 
pelottanut, vaan pikemminkin 
olo oli hyvin luottavainen. Pe-
laamisen lopettaneita ilmaan-
tui muutamia, mutta mieltä 
lämmitti se, että uusiakin pe-
laajia saatiin joukkueeseen mu-
kaan.

Kausi aloitettiin marraskuussa 
harjoituspeleillä. Ensimmäi-
seksi voitto VPS: stä 5-1 tun-
tui maukkaalta, mutta tappiot 
JJK: ta ja GBK: ta vastaan pa-
lauttivat nopeasti maanpin-
nalle.  Sitten TP- Seinäjoki ot-
telussa nähtiin taas taisteleva 
KPV:n juniorijoukkue ja tu-
loksena olikin 3- 2 voitto. Isät 
vastaan pojat peli nuoremmille 
selkeästi 5-2 ja isille useaksi päi-
väksi kipeät lihakset.

Tammikuu jatkui harjoitus-
peleillä. 2-3 voitto TP- Seinä-
joesta, lisäksi voitot GBK:sta 
ja VIFK:istä lämmittivät ja va-
laisivat muuten niin kylmää 
ja pimeää tammikuuta. Kaikki 
näytti lupaavalta ja pojat olivat 
hyvässä pelikunnossa.

25.2.2010 pelattiin kauden 
yksi tärkeimmistä otteluista eli 
edessä oli Kai Pahlman 2010 
turnauksen ensimmäinen kar-
sintaottelu, jonka pojat hävi-
sivät GBK: lle 3-4. Sarja jatkui 
Tellushallissa Jaron vieraana 
ja tuloksena 4-2 tappio. 19-0 
voitto OuHu:sta ei enää riittä-
nyt viemään poikia karsinnoissa 
eteenpäin, joten kauden pääta-
voite turnaukseen pääsystä jäi 

haaveeksi.  No voisi tietysti to-
deta pettymysten kuuluvan la-
jin luonteeseen ja osaltaan kas-
vattavan poikia. Kauden aikana 
olikin selvästi havaittavissa rau-
hoittumista ja yksilöiden kasva-
mista joukkueen sisällä.

Toukokuussa käynnistynyt 
aluesarja takasi hyviä otteluja. 
Osa pojista reissasi B- juniorei-
den mukana, joten ottelutahti 
oli kiivas ja raskaskin joiden-
kin poikien osalta. Aluesarjan 
ensimmäiset pelit olivat po-
jille vaikeita, mutta jo kesä-
kuussa peli alkoi taas vapautua 
ja eteenkin voitto Jarosta 5-2 jäi 
mieleen.

Heinäkuussa osallistuttiin 
Kokkola Cup:iin, joka tarjosi yl-
lätykseksi tänä vuonna tasok-
kaita otteluita ja hyviä joukku-
eita. Pojat pelasivat osin yhden 
parhaista turnauksista, vaikka 
lopullinen sijoitus olikin vasta 
neljäs. 

Turnaukseen mahtui monta 
jännittävää ja riemullista pe-
liä, hienoja yksilösuorituksia, 
pettymyksiä ja kyyneleitä. Silti 
kiistatta kesän parhainta pelil-
listä antia pojilta ja koko jouk-
kueelta. Hienoimpana jäi mie-
leen poikien hyvä yhteishenki 
ja asiallinen esiintyminen jouk-
kueena.

Kovan turnauksen pelannut 
joukkue jatkoi ilman välipäi-
vää kohti Sundomia ja Alue-
sarjan syyskierrosta. Joukkue 
oli kuin sodan jäljiltä...vajaa-
miehinen ja suurin osa jollain 
tavoin loukkaantunut. Kahden 
miehen vajauksesta huolimatta, 

kovalla taistelulla ja yhteishen-
gellä voitto SIF:in porukasta 1-
3. Muutenkin syyskierroksen 
aluesarja pelit sujuivat hyvin, 
tappiot vain Jarolle 2-0 ja TP- 
Seinäjoelle 2-1. Aluesarjasta 
pojille hopeinen mitali Jaron 
voittaessa kultaisen. Onnitte-
lut siitä pojille !

Oli taas antoisaa kulkea kap-
paleen matkaa joukkueen mu-
kana. Toivon sydämestäni, että 
mahdollisimman moni pojista 
jaksaa jatkaa tätä hienoa lajia.

Nyt on tämä kausi kääritty 
pakettiin ja ojennetaan tämä 
hieno lahja valmennusjohdolle 
ensikaudeksi. Paketti sisältää 
monta hienoa nuorta miestä, 
joista on hyvä lähteä rakenta-
maan uutta menestystä ensi-
kaudelle.

Kiitos joukkueelle ja etenkin 
kaikille pelaajille & joukkueen 
johtajalle Eki Paavolaiselle, val-
mentajille Antti Ylimäelle ja Ta-
pio Hakalalle, huoltaja Timo 
Polsolle, rahastonhoitajalle An-

nika Aartsenille ja meille kai-
kille vanhemmille.

Joukkueen pelaajat: Oskari 
Peltola (mv), Miro Dahl, Evert 
Aartsen, Jere Kentala, Riki Kuu-
sela, Mikko Lankila, Juho Paa-
volainen, Tuomas Hakala, Jesse 
de Jong, David Mamer, Markus 
Hulkko, Teemu Polso, Oskar Yli-
mäki, Ville Erkkilä, Ville-Veikko 
Haaraniemi, Niko Niemonen.

Lämpöisin terveisin 

Sirpa Peltola

95-pojat kasvoivat joukkueena

Jere Kentala oli kaudella 2010 C15- ja B-poikien paras maalintekijä. Kuten kaudella 2009, jolloin vastassa oli 
mm. Liverpool-leiriläinen Jaron Simon Skrabb. 

C-14 pojat (-96 syntyneet) pe-
lasivat tällä kaudella 48 peliä 
(33-5-10), maalierolla 144-43. 
Kauden päätavoitteeksi asetet-
tiin ja myös saavutettiin Nike 
Premier -cupin lopputurnaus-
paikka. 

Kyseessä on ikäluokan epä-
virallinen SM-lopputurnaus. 
Edellisen vuoden alue- ja piiri-
mestaruus olivat myös puolus-
tettavina. 

Aiempi menestys poiki myös 
lukuisia turnauskutsuja, joista 
valittiin lähinnä ajankohtiin 
sopivimmat. Kausi aloitettiin 
pelien osalta helmikuussa Vaa-
jakosken turnauksesta. Sieltä 
tuotiin pakkashallissa käyty-
jen pelien jälkeen voittopo-
kaali kotiin. 

Huhtikuussa päästiin jo ulko-
kentälle Espoossa Schiedel-tur-
nauksessa. Siellä joukkue tais-
teli viime minuuteille saakka 
turnausvoitosta, mutta maali-
suhteilla tuloksena oli kolmas 
sija. Saatiin jo esimakua Niken 
karsintoihin. 

Heinäkuun alussa Oulussa 
oli sitten kovat piipussa, Niken 
karsintaturnauksesta vain loh-
kojen kaksi parasta pääsi SM-
finaaleihin Pajulahteen. Yh-
teensä Suomen karsinnoista 
finaalipaikkoja oli jaossa 20. 
Karsinta meni sikäli tiukille, 
että vasta viimeisen karsin-
tapelin ilotulituksen myötä 
saatiin lunastettua karsinnan 
kakkossija ja paikka loppu-
turnaukseen. Pelaajat esitti-

vät hienoa venymistä tiukassa 
paikassa. 

Arpaonni toi Kokkola-cu-
pissa joukkueelle toivotusti 
turnauksen kovatasoisimman 
alkulohkon, saatiin kovia pe-

lejä jälleen. Kokkola-cupissa 
ei joukkue jättänyt sanansijaa 
muille, vaan vei turnauksen 
suvereenisti päästämällä vain 
yhden maalin omiin. 

Koulujen alkuun sijoittui 

sitten Niken finaalit Pajulah-
dessa. Alkulohkot arvottiin 
kansainvälisen tyyliin avajais-
tilaisuudessa. Finaalit käynnis-
tyivät kahdella komealla voi-
tolla. Ensimmäisenä kaatunut 

KuPS oli lähtenyt suurin ta-
voittein turnaukseen. Vielä 
viimeisessä alkulohkon pelissä 
oli mahdollisuudet kahdeksan 
parhaan joukkoon. Tasainen 
peli HJK:a vastaan päättyi 0-
1 tappioon. Saavuttamamme 
13. sija SM-finaaleissa on kui-
tenkin varsin kunniakas. Vii-
meisessä pelissä OLS:aa vas-
taan vaihtopelaajia oli tasan 
yksi. Turnaus kuitenkin pää-
tettiin hienoon rankkarikisa-
voittoon.

Aluesarja oli tänä vuonna to-
della tasainen. Koko kesän ai-
kana kärsimme yhden tappion 
sekä kevät -että syyskierrok-
sella. Syyskierroksella tuli kui-
tenkin myös kaksi tasuria, 
joista viimeisin VPS:aa vas-
taan jätti myös harmia jokai-
sen mieleen. 

Ottelussa hyväksyttiin koti-
joukkueelle maali, joka kim-
posi poikkipuusta maahan, 
käymättä edes lähellä viivaa. 
Voitolla aluemestareita, tasu-
rilla olimme neljänsiä. 

Kausi 2010 oli joukkueelle 
kuitenkin hienoja saavutuksia 
ja useita voittoja täynnä. Keski-
Pohjanmaan piirijoukkueen 
mukana Piirijoukkue-cupin fi-
naaleissa edustivat; Niko Aho-
nen, Harri Heiermann, Juho 
Korkiakangas, Juho Känsäkan-
gas, Iiro Penttilä, Joona-Jukka 
Tuikkanen ja Tom Åstrand. Li-
säksi alueleirille kutsun sai-
vat Juho Korkiakangas ja Tom 
Åstrand.

96-pojat Nike Premierin lopputurnauksessa

Pojat-96 (vasemmalta lukien): Edessä; Jesse Roukala, Joona-Jukka Tuikkanen. Alarivi; Joel Tuikka, Jaakko Kos-
kela, Lasse Känsälä, Juho Korkiakangas, Pietu Liedes, Tom Åstrand, Akon Kurlual, Emmanuel Angilo. Keskirivi; 
Saku Tornikoski, Teemu Roiko, Niko Ahonen, Miikka Huhta, Iiro Penttilä, Juho Känsäkangas, huoltaja Pertti Si-
piläinen. Takarivi; apuvalmentaja Vesa Ruokoja, mv-valmentaja Markku Tuikkanen, Sasu Karppi, Harri Heier-
mann, Sami-Petteri Mäkinen, vastuuvalmentaja Timo Åstrand, joukkueenjohtaja Janne Korkiakangas.



 PALLOVEIKKO Syksy 2010  29

Vuosi B-junioreina takana. Pe-
lasimme ja harjoittelimme kau-
den varsin vähäisellä pelaaja-
määrällä eli 15 pelaajalla, joista 
3 oli nostettu C-junioreista mu-
kaan. 

Ilahduttavaa oli se, että jouk-
kueessamme oli pelaajia reilusti 
kauempaakin eli Kaustiselta, 
Evijärveltä sekä Kortesjärveltä 
asti. Kauden aikana mukana pe-
lasi myös naisten joukkueesta 
muutamia B-juniori-ikäisiä.

Pelasimme piirisarjaa sekä 
osa pelaajista pelasi myös KPV 
Leideissä naisten 3. divisioo-
naa. Kesän turnauksista osallis-
tuimme vain Kokkola Cupiin. 

Kesän aikana pelejä kuitenkin 
kerääntyi suuri määrä osalle pe-
laajista. 

Ajoittain oli havaittavissa sel-
vää väsymystä, sillä pelejä saat-
toi olla 2-3 viikossa.  

Piirisarjassa olimme kevät 
kaudella toinen mutta petra-
simme syyskaudella tarvitta-
van yhden pykälän, voittaen 
lopulta piirinmestaruuden. 
Naisten 3. div joukkue oli sar-

jassa viides. Kokkola Cupissa 
olimme sijalle 6.  

Hiukan tilastotietoa men-
neeltä kaudelta: pelejä 48, joissa 
tehtyjä maaleja 198!!! (sisältää 
20 peliä 3.div / 92 maalia) – 
päästettyjä maaleja 96!!!. 

Tilastoista huomaa heti, että 
”hyökkäys on paras puolustus” 
taktiikalla on menty. Valmen-
tajina on toiminut Janne Koi-
visto ja Emilia Jansson. Joukku-
eenjohtajana on toiminut Sirpa 
Koivisto.

Janne Koivisto

B-tytöt piirin mestareiksi

Kuvassa ylh. vas.: Nina Bäckström, 
Noora Keto, Sofia Huhtala, Jonna 
Koivisto, Kaisa Tolonen, Mia ????. 
Alh. vas.: Mari Mattila, Elina Kaa-
sinen, Hilla Palokari, Viivi Clark, 
Jutta Ketoja, Tiia Karvonen, Anna 
Gazivoda. Kuvasta puuttuu: Lina 
Luokkala, Emmi Peuraharju, Nea 
Hautamäki, Hanna Mustikkaniemi, 
Henna Korkiakangas.

KPV tytöt 96 ja 95 kausi käyn-
nistyi lupaavasti, kun saimme 
uusia tyttöjä joukkueeseen 
KPS:stä. Pelaajamäärä kasvoi 
19:sta reiluun 30:een, joista 
osa kuitenkin myöhemmin siir-
tyi omaan ikäluokkaansa  97  
–joukkueeseen. 

Alkutalvella pelattiin muuta-
mia harjoituspelejä ja osallis-
tuttiin ”alaikäisinä” piirin C15 
Fun karsintasarjaan, josta jat-
koon ei ollut pääsyä. Keväällä 
joukkue pelasi C14 ja C15 pii-
risarjaa, joista matka jatkui 
syksyn aluesarjoihin. Aluesar-
jat toivat mukanaan hyviä ja 
tasaisia pelejä, joita tahkottiin 
kiivaaseen tahtiin. Elokuussa 
bussi starttasi Urheilutalolta 
kuusi kertaa vieraspelimatkalle. 
Välillä pelejä osui neljäkin sa-
malle viikolle. Kaikki tytöt 96 –
joukkueesta osallistuivat myös 
C15 sarjan peleihin. Osa ty-
töistä pelasi lähes kaikissa mo-
lempien ikäsarjojen peleissä. 
Päätös olla osallistumatta Kok-
kola Cupin lisäksi muihin ke-
sän turnauksiin oli oikea.

Kokkola Cupissa -96 synty-
neet tytöt saivat juosta peli-
kenttien väliä ehtiäkseen osal-
listua molempien ikäluokkien 
peleihin. Aina matka kenttien 
välillä ei kuitenkaan ollut  tar-

peeksi lyhyt, jotta esim. Sinna 
(joukkueemme ainoa maali-
vahti) olisi joka peliin ehti-
nyt maalia vartioimaan. On-
neksi Cup-discot, joihin tytöt 
jaksoivat ahkerasti osallistua, 
toimivat hyvänä palauttavana 
harjoituksena turnauspäivien 
päätteeksi.

Tuleva kausi tuo muutoksia 
tullessaan, sillä –95 syntyneet 
tytöt (7 aktiivia) poistuvat jouk-
kueestamme siirtyessään B-tyt-
töihin. Uusi harjoituskausi on 
käynnistynyt ja piirin Fun kar-
sintaan on ilmoittauduttu. Pe-
laajamäärämme on uuden 
harjoituskauden alkaessa 22. 
Pitkään suunnitelmissa ollut 
ulkomaan harjoitusleirimatka 
toteutuu toukokuussa. Joukkue 
lentää kotijoukkoineen 35 hen-
gen voimin Italian Riccioneen. 
Varainhankinta tuota matkaa 
varten on ollut käynnissä ah-
kerasti jo viime kaudella. 

Kukahan oli se henkilö, joka 
sanoi uusille pelaajille ja hei-
dän vanhemmilleen: ”Tässä 
joukkueessa tarvitsee osallistua 
vain vähän talkoisiin” ?

Kiitos kuluneesta kaudesta 
niin pelaajille, kotijoukoille, 
valmentajille, huoltajalle kuin 
tukijoillemmekin!

Sini Laakso

Suunta kohti Rivieraa

95-96-tytöt puhkuvat hyvää henkeä. Joukkueessa pelasivat Ursula Almén, Rebecca Dahl, Taru Dahl, Lien Hög-
näs, Ninni Hautamäki, Piia Hirvi, Sanni Kaasinen, Anni Kinnunen, Meeri Koittola, Nea Koivisto, Sinna Koivisto, 
Emma Korkiakangas, Keena Koskela, Juulia Kukkonen, Janni Laakso, Ada Mannström, Fanny Nykvist, Aino 
Pennanen, Saana Risikko, Janika Sillanpää, Lotta Toivanen, Laura Barsk, Jenna Hautakoski, Nea Hautamäki, 
Lina Luokkala, Emma Mansikkamäki, Milla Nykänen, Emmi Peuraharju ja Milja Viiliäinen. 

Fysioterapiaa ammattitaidolla

Kokkola   Kalajoki
Kaarlelankatu 55  Jukupolku 3
67100 Kokkola  85100 Kalajoki
06-836 2200          08-466 2200
toimisto@medirex.fi kalajoki@medirex.fi

Terveys kannattaa

sanoista tekoihin

DIGI - OFFSET - KOHO - FOLIO

PAINO

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

www.valikangas.fi
i
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Kausi 2010 alkoi virallisesti 
joulukuussa 2009, kun saatiin 
vakiovuorot Kippari-hallista ja 
kouluilta. Talvikaudella harjoi-
teltiin 3-4 kertaa viikossa. Har-
joittelut käsittivät sekä pallo- 
että koordinaatio harjoittelua 
sekä kerran viikossa Merjan 
jumppa, joka osoittautui mur-
rosiän kynnyksellä oleville po-
jille erittäin hyväksi. 

Talvikausi osoittautui  hie-
man poikkeavaksi, koska har-
joittelevien poikien määrä 
vaihteli yllättävän paljon louk-
kaantumisten ja rasitusvammo-
jen vuoksi.

Kevään edetessä joukkuei-
den muodostaminen alkoi. Poi-
kia oli kauden 2009 loppupuo-
lella 37. 

Kaudelle 2010 mentäessä, lu-
kumäärä tipahti 31 poikaan eri-
näisistä syistä. 

Päätimme kumminkin lähteä 
kahdella joukkueella D13 ikä-
luokan piirisarjaan.

Tämä takasi jokaiselle pojalle 
todella paljon peliaikaa, ja pi-
temmän päälle varmistaisi että 
meillä on tarpeeksi poikia jat-
kossakin. 

Päätös osoittautui erittäin hy-
väksi ratkaisuksi. Olimme pii-
risarjassa ainoa joukkue, jolla 
oli 2 joukkuetta D13 ikäryh-
män piirisarjassa. 

Kesäkaudella harjoittelimme 
3 kertaa viikossa Heimarin ravi-
radalla. Piiripelejä molemmilla 
joukkueilla oli kerran viikossa. 
Osallistuimme 6 eri turnauk-
seen kauden aikana, mistä mie-

leenpainuvin oli ehdottomasti 
Piteå Summer Games 2010, hei-
näkuussa Ruotsissa. Turnaus oli 
järjestetty erittäin hyvin ja ken-
tät oli tosi hyvässä kunnossa. 
Pojat tykkäsivät ja sinne pala-
taan uudestaan. 

Erilaisia pelejä kertyi kauden 

aikana n. 70 kpl ja harjoitusker-
toja mukaanlukien jumpat ym. 
n 120 kpl. Kausi 2010 osoittau-
tui suhteellisen onnistuneeksi 
kaiken kaikkiaan. 

Maltti on valttia erilaisissa ti-
lanteissa, jotta ”mopo” ei kar-
kaa käsistä.

Arille ja Benille kiitokset kau-
desta 2010, ja suurkiitokset Ja-
rille niistä monista vuosista 
kun olet valmentanut meidän 
maalivahteja suurella vihreällä 
sydämellä. Haluan omalta osal-
tani ja valmennus/toimihenki-
löiden puolesta kiittää poikia, 

vanhempia, yhteistyö-kump-
paneita ja muita tahoja ja hen-
kilöitä jotka mahdollistivat vä-
rikkään ja tapahtumarikkaan 
kauden 2010.

Kai

97-poikien kohokohtana Piteån turnaus

Joukkueharjoitukset aloitettiin 
lokakuussa kipparissa ja huhti-
kuulle asti harjoiteltiin kolme 
kertaa viikossa hallissa ja ker-
ran koululla. 

Pelimiehiä mukana kaiken 
kaikkiaan 37 ja harjoituksiin 
osallistuminen ja asenne har-
joitteluun on ollut koko tal-
ven erinomaista.Harjoittelun 
ohella pelattiin talvisarjaa ja 
muutama harkkapelikin mah-
tui mukaan.

Pelikausi alkoi varsin talvi-
sissa olosuhteissa Vaasassa huh-
tikuun lopulla ja siitä jatkettiin 
Seinäjoelle toukokuussa. Kesä-
kuussa toinen joukkue matkasi 
Jyväskylään ja samaan aikaan 

toinen kävi Keravalla.Kesä-hei-
näkuun vaihteessa oli vuorossa 
kesän päätapahtuma Turussa 
järjestettävä aura-cup.

Keskivikkona lähdettiin mat-
kaan ja paluumatkalle päästiin 
sunnuntaina. Turnaus oli kai-
kin puolin onnistunut ja var-
masti jäi joka pojan mieliin. 
Heinäkuussa olikin sitten ko-
toinen Kokkola-cup ja syys-
kuussa käytiin vielä Kuopiossa 
ja lokakuussa  Seinäjoella.

Turnauksiin osallistuttiin kah-
della joukkueella poikkeuksena 
Kokkola-cup, jossa  meiltä oli 
kolme joukkuetta. Lisäksi pe-
lattiin vielä piirisarjaa kah-
della joukkueella. Pelejä piisasi 

ja sehän se oli kesän tarkoitus-
kin – pelata mahdollisimman 
paljon.

Ensi vuonna siirtyminen 
isolle kentälle tuo uusia haas-
teita, mutta samalla asenteella, 

innokkuudella ja työnteolla 
olemme valmiita kohtaamaan 
nuo haasteet.

98-pojat aktiivisesti ympäri Suomea

Ylärivi vasemmalta:Ari-Pekka Uuskartano, Mika Jokelainen, Uuno Hyyppä, Eino Rintala, Niko Jokelainen, 
Saku Rautapuro, Niko Levoska, Patrik Mäki, Rami Lassila, Robin Skog, Valtteri Palosaari, Joni Jokihaara, Mika 
Lindholm, Vesa Nurmi. Keskirivi vasemmalta:Ville Jyrkkä, Ilmari Alajoki, Veli-Matti Männikkö, Jaani Nissilä, 
Tuomas Mäki, Deng Malwal, Leevi Liimatta, Mikko Kinnunen, Aleksi Kalliokoski, Juuso Saarinen, Aku Koskela, 
Aleksi Seppelin. Alarivi vasemmalta:Jesse Nurmi, Eemil Sorola, Onni Lahti, Nichols Biskop, Eikka Ketola, Ru-
ben Cardona, Toni Mikkonen, Eetu Salo, Ville Ulvi, Kai Alajoki. Edessä vasemmalta:Ville Siironen, Huuko Hon-
kala, Riku Uuskartano.

Poikien -97 valmentajilla on mistä valita.
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Muutoksia oli monenlaisia. 
Syksyllä siirryttiin joukkueen 
johtamisessa tiimityöskente-
lyyn. Jaettiin vastuualueet ja 
alettiin hommiin. Alussa huo-
lestutti pelaajaringin pienuus, 
mutta KPS:n lopetettua ikäluo-
kassa toimintansa siirtyi uutta 
verta ryhmään. 

Uutta tytöille oli myös pelaa-
minen täysimittaisella kentällä 
täydellä miehityksellä. Vai pi-
täisikö sanoa naisituksella… 
Opeteltiin omaa pelitapaa ja 
pyrittiin hyödyntämään eri pe-
lipaikoilla pelaajien vahvuuk-
sia. Heikkouksiahan ei meidän 
porukassamme olekaan.

Kauden ehdottomasti odote-
tuin tapahtuma oli kesäkuussa 
pelattu Piteå – turnaus. Jouk-
kuehenki kasvoi entisestään 
yhdessä vietettyjen päivien ai-
kana. 

Ryhmästä tuli, jos mahdol-
lista, vielä enemmän yhteen 
hiileen puhaltava joukkue.

Kaikkiaan osallistuimme nel-
jään turnaukseen. Ottelut oli-
vat tasaisia ja tytöt taistelivat  
aina ”sata lasissa” kentällä ol-
lessaan. 

Siispä kunnia voitetuista pe-

leistä heille. Tappiot (ne muu-
tamat) voidaan surutta laittaa 
osaamattoman valmennuksen 
piikkiin.

Tyhjin käsin ei kautta tarvin-
nut päättää. Piirisarjassa sijoi-
tuttiin hopealle. Ja hopeahan ei 
ole häpeä. Jäipä ensi kaudelle 
parannettavaa.

Alussa mainittuun 
tiimityöskentelyyn 
osallistuivat:
Joukkueenjohtajana hääräsi 
Marita Hakala. Raha-asiat huo-
lella hoiti Kirsi Karvonen. 

Tyttöjä valmennuksellisesti 
kiusasivat Pertti Salonen ja 
Pasi Torppa. Turnauksissa kii-
tettävästi avustivat Marja Kan-
gas-Torppa ja Jori Rintala. Li-
sätuloja kassaan järjesti Anne 
Autio.

Yhteistyökumppaneitamme 
olivat: K-Rauta Kokkola, Am-
bulanssi- ja taksipalvelu Santo-
nen sekä  KokkoMed. 

Kiitokset vanhemmille ja yh-
teistyökumppaneille!

Tulevaa kautta luottavaisena 
odottava 

Pasi

Muutoksia 97-tyttöjen jalkapalloelämässä

Joukkuekuvassa ylhäällä vasemmalta: Patricia Träsk, Alina Kantola, Kia Liedes, Iina Laasanen, Aliisa Karvo-
nen, Linnea Salonen, Ilona Partanen. Keskellä vasemmalta: Juulia Rintala, Sara Torppa, Emma Malkamäki, 
Hanna Tuunala, Jenika Ojakoski, Viivi Hagström. Alarivi vasemmalta: Eveliina Hakala, Jenni Wacklin, Emilia 
Santonen, Nathalie Westman, Anniina Rintapää.

Tytöt s.-98 harjoittelivat kau-
della 2010 tiiviisti 3-4 ker-
taa viikossa  yhdessä 99-tyttö-
jen kanssa Kaj Huuhkan, Petri 
Rintalan, Hannu Lehdon, Timo 
Nurmen sekä Stephen Clarkin 
osaavassa ja vaativassa valmen-
nuksessa. Maalivahtivalmen-
nuksesta vastasivat Mikat Heik-
kilä ja Kettunen.

Harjoituksia kertyi yli 100 ja 
pelejäkin yli 50.Tytöt siirtyivät 
pikkukentältä pelaamaan 8+1 
kentälliseen. Piirisarjaan tytöt  
osallistuivat kahdella joukku-
eella. Perinteisesti joukkueet 
olivat KPV vihreä ja  KPV val-
koinen , joka koostui 99+98 ty-
töistä. KPVvihreä -joukkue si-
joittui piirisarjassa hopealle 
pelattuaan kärkikamppailun FC 
Ypaa vastaan tasan. FC Ypa vei 
piirimestaruuden paremmalla 
maalierolla.

Osallistuimme kauden aikana 
neljään turnaukseen. Kevättur-
naus pelattiin Oulussa, Piteåssa 

Ruotsissa pelattiin vielä pikku-
kentällä, Kokkola Cupissa sijoi-
tuspelin yhden maalin tappi-
olla jäimme paitsi mitalipeleistä 
ja Jyväskylän syysturnauksessa 
harjoittelimme jo  11 v 11 pe-
lejä. Mennyt kausi on paketissa 
ja uusi kolkuttelee jo ovella uu-
sine haasteineen.

Kauden 2010  joukkue: Ja-
nita Ahola, Jenna Anttonen, 
Janina Heikkilä, Veronica Ho-
takainen, Fanny Huuhka , Viivi 
Isoaho, Henni Lehto, Aino Mal-
kamäki ,Camilla Mild, Vilma 
Myllymäki, Emma Määttänen, 
Nanna Nurmi, Frida Nyman, 
Roosa Nyman, Anna Palosaari, 
Jenna Penttilä, Neea Perkiö, So-
fia Rintala, Saija Seikkula, Heidi 
Tarkkinen, Ada Tervasmäki, 
Petra Utunen.

Kiitos kaikille menneestä kau-
desta ja intoa uudelle alkavalle 
kaudelle.

 
Tuula

Sadan harjoituksen D12-tytöt

Tytöt Pitån turnauksessa kuvattuna. ylhäällä vasemmalta: Petri Rintala, Nanna Nurmi,Henni Lehto, Ja-
nita Ahola,Frida Nyman, Jenna Anttonen,Anna Palosaari, Viivi Isoaho, Kaj Huuhka Alhaalta vasemmalta:
Petra Utunen, Neea Perkiö,Fanny Huuhka, Sofia Rintala,Heidi Tarkkinen,Venla Jyrkkä,Saija Seikkula,Roosa 
Nyman,Vilma Myllymäki,Emma Määttänen. Edessä vasemmalta Camilla Mild, Janina Heikkilä Kuvasta puut-
tuvat: Veronica Hotakainen, Jenna Penttilä, Aino Malkamäki ja Ada Tervasmäki. 

Tulokset
01-syntyneet pojat
KPV valkoinen - GBK vit  2-1, 
FC YPA - GBK vit  0-1,  KPV - 
FC YPA 8-3, Tarmo - GBK röd  
3-1, KPV vihreä - GBK röd 1-2, 
Tarmo - KPV vihreä  1-2,  KPV 
Valkoinen -Tarmo 1-0, GBK vit-
KPV vihreä  1-0, FC YPa-GBK 
Röd  0-0

00-syntyneet pojat

Lohko A
KPV vihreä - FC YPA  0-5,  FC YPA - BK-48  
3-3, BK-48 - KPV vihreä  4-2

FC YPA    ..........................2  1  1  0  8-3  4
BK-48     ..........................2  1  1  0  7-5  4
KPV vihreä  ......................2  0  0  2  2-9  0
 
Lohko D 
KPV-00 - GBK röd  2-1,  GBK röd - Karhu  
1-2, Karhu - KPV-00  2-1

Karhu    ............................2  2  0  0  4-2  6
KPV-00  ...........................2  1  0  1  3-3  3
GBK röd  ..........................2  0  0  2  2-4  0

Lohko B  

KPV valkoinen - Jaro  0-9,  Jaro - VPS  6-1,  
KPV valkoinen - VPS   0-7

Jaro      ..........................2  2  0  0 15- 1  6
VPS       ..........................2  1  0  1   8- 6  3
KPV valk  .......................2  0  0  2  0-16  0

Lohko C   
GBK - Ps Into  2-3, GBK - Tarmo  4-1, 
Tarmo - Ps Into  4-2

GBK     .............................2  1  0  1  6-4  3
Tarmo  .............................2  1  0  1  5-6  3
Ps Into  ............................2  1  0  1  5-6  3

Pudotuspelit
A1 - B1  FC YPa-Jaro 1-4
C1 - D1  GBK-Karhu 3-2
A2 - B2  BK 48-VPS 1-6

C2 - D2  Tarmo-KPV 00 1-2
A3 - B3  KPV vihr-KPV Valk 1-1 
C3 - D3  Into-GBK Röd 0-3

Sijoituspelit
sijat 11-12 KPV Vihr-Into 1-3
sijat 9-10  KPV Valk-GBK Röd 0-1
sijat 7-8  BK 48-Tarmo  1-0
sijat 5-6 VPS-KPV00  6-0
sijat 3-4 FC YPa-Karhu 1-2
sijat 1-2  Jaro-GBK 10-0

Vänin muistoturnaus juhlapäivänä
KPV:n 80-vuotisjuhlaa vietettiin myös ”työn” merkeissä. E-junio-
reille tarkoitettu Vänin muistoturnaus täytti Kipparihallin lauan-
taipäiväksi. E10-pojat pelasivat pokaalista ja voittopokaali mat-

kasi Jaron matkassa Pietarsaareen. F9-pojissa kuusi joukkuetta 
pelasi turnauksen harjoituspeleinä.
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139 harjoitusta ja 151 peliä. 
Hurjia lukemia KPV 99 pojilla. 
Jotta tuollaisiin lukemiin pääs-
tään, niin se luonnollisesti vaa-
tii vahvaa sitoutumista pojilta 
ja valmennukselta. 

Homma ei ole ollut ryppyot-
saista suorittamista, vaan on py-
ritty harjoittelussa positiiviseen 
ja leikinomaiseen asenteeseen. 
Ei kuitenkaan laadun kustan-
nuksella, sillä laadukas harjoit-
telu voi myös olla hauskaa.

Mottona on ollut hikoilla 
hymy huulilla!  Todellinen 
osaaminen syntyy vain hy-
vän valmennuksen ja vuosien 
tiukan ja nöyrän harjoittelun 
kautta. Oikotietä onneen ei 
ole. 

Niin peleissä kuin treeneissä 
ilman sydäntä ja ajatusta ei ke-
hitystä tapahdu. Joukkueen ta-
voitteet on asetettu korkealle 
– pää saa olla pilvissä, kunhan 
jalat ovat tiukasti maassa.

”Ollaksesi suuri: ole kokonainen
älä mitään itsessäsi liioittele, 
äläkä sulje pois.
Ole kaikki kaikessa.
Pistä kaikki mitä olet pienim-
päänkin mitä teet.
Fernando Pessoa

Kiersimme kauden aikana use-
assa turnauksessa, joista mie-
leenpainuvin oli kesäkuussa 
lähes viikon kestänyt Ålandia 
Cup Ahvenanmaalla. Turnaus 
järjestetään vain E11 ikäluo-
kalle ja sinne osallistui  85 jouk-
kuetta. Turnaus oli kovatasoi-
sin, missä olemme olleet. 

Vihreiden värien on oltava 
siellä, missä tapahtuu, missä 
parhaat pelaavat. On uskallet-
tava lähteä jo nuorena rohkeasti 
kiertämään Suomen huippu-
turnauksiin kohtaamaan kovia 
joukkueita. 

Sitä kautta tulee sitä rutiinia, 
turnauskestävyyttä ja peliko-
vuutta – ja nimikin pysyy jal-
kapallokartalla. Jos pojilta ky-

sytään, niin pelimatkat ovat 
parasta. 

Näillä reissuilla poikien sosi-
aaliset – ja elämänhallintatai-
dot myös kehittyvät; opitaan 
paineensietokykyä ja tunteiden 
sekä rutiinien hallintaa. Opi-
taan vastuunottoa ja itsenäi-
syyttä. Opitaan kunnioitusta 
ja oikeudenmukaisuutta. 

Kuten Nobel kirjailija Albert 
Camus sanoo. ”Kaiken mitä 

olen oppinut filosofiasta ja mo-
raalista, olen oppinut jalkapal-
lokentällä”. Joukkueessa nämä 
taidot kehittyvät kuin luonnos-
taan; valmentajien tehtävänä 
on vain hiukan ohjailla ja pi-
tää ”laiva” kurssissa.  

99-pojat osallistuivat myös 
Luiz Antonio Cuppiin Seinä-
joella (pronssia), Kokkola Cup-
piin, sekä syksyllä kykyryhmän 
kanssa kovatasoiseen Ilves Cu-

pin kutsuturnaukseen. Pojat 
ovat huomanneet, että he voi-
vat päät pystyssä kohdata kenet 
vaan.  Kokkola Cupissa kohdat-
tiin FC Barcelona jälleen pari 
kertaa. Osa joukkueesta on 
päässyt kohtaamaan Barcan jo 
neljä kertaa parin vuoden si-
sällä! Melkoisia muistoja pik-
kujunnujen elämässä. 

Näiden turnausten lisäksi pe-
lattiin alueturnauksia kyky- ja 

haasteryhmillä. Toimintaa riitti 
siis läpi talven ja kesän. Piiri-
sarjaa pelasimme D12 sarjassa 
ja omassa E11 sarjassa. Pelaajia 
joukkueessa oli 32 ja valmen-
nuksesta vastasivat Seppo Peu-
raharju, Antti Porko ja Teemu 
Kerola. Tiimissä lisäksi Petri 
Gustafsson, Juha ”Kuha” Nur-
mela ja Jani Aalto. 

Asenne ratkaisee. Aina.
Petri Gustafsson

99-pojilla hikoilua hymy huulilla

Joukkueessa pelasivat: Aalto Juuso, Aaltonen Valtteri, Burdel Arnaldo, Gustafsson Juuso, Hakasalo Joonas, Harju Eemeli, Harju Valtteri, Junkala 
Verneri, Kallioinen Olli, Karjalainen Akseli, Kuusela Lauri, Lelo Lun Kòka Riku, Luomala Lauri, Matilainen Akseli, Nurmela Joose, Nurmela Peetu, 
Paananen Arttu, Peuraharju Atte, Peuraharju Eetu, Porko Artturi, Rahkonen Miska, Rantala Peetu, Reini Julius, Saari Eetu, Saviranta Oskari, Skog 
Robin, Suhonen Kalle, Syrjälä Eeli, Tavaila Arno, Tavaila Alvari, Valavaara Kim ja Virolainen Tuomas.

Ryhmämme on edelleen KPV:n 
junioriporukoista suurin ja sii-
hen kuuluu kesäaikana n. 40 
poikaa ja talvella n. 35 poikaa. 
Kun valmennuskin on kun-
nossa entisten edustusjoukkue-
pelaajien Jyrki Kleimolan ja Ari-
Jouko Lakasen sekä J-P Halosen 
sekä Harri Lahden johdolla, 
niin porukassa on tällä hetkellä 
mahtava meno päällä. 

Kokoonnuimme kauden ai-
kana harjoittelemaan kolmesta 
neljään kertaan viikossa. Har-
joituksia kuluvan kauden ai-
kana on ollut huimat yli 150 ja 
otteluita yhteensä yli 130 kap-
paletta, joten myös valmenta-
jilla on kiirettä pitänyt.  

Kauden aikana osallistuimme 
kolmella ryhmällä Kokkola 
Cupiin, piiriturnauksiin sekä 
Vänin muistoturnaukseen, 
kahdella ryhmällä Keskipoh-
janmaa-turnaukseen, Ylivieska 
Cuppiin sekä Kauhajoki Cup-
piin joka oli joukkueemme en-
simmäinen ”reissuturnaus” 
koulumajoituksineen, sekä li-
säksi kävimme yhdellä ryh-
mällä turnauksen Ylivieskassa 

ja BK-48 Cupin Vaasassa. Turna-
usten lisäksi pelasimme useita 
harjoitusotteluita muiden jouk-
kueiden kanssa.

Turnauksista ja muista pe-
leistä tuli roppakaupalla hyvää 
kokemusta laidasta laitaan ja se 
motivoi meitä harjoittelemaan 
ja jaksamaan paremmin jatkos-
sakin. 

Kauden aikana pojissa on ta-
pahtunut kehitystä huimasti ja 
peli on muuttunut selkeästi pa-
rempaan ja viihdyttävämpään 
suuntaan.

Kesäkauden loppuhuipen-
tuma Äidit (+ Isit) vastaan Po-
jat, tarjosi taas aivan loistavaa 
viihdettä  paikalla olleille eikä 
kukaan (vanhuksistakaan) louk-
kaantunut. 

Peli oli erittäin tasainen ja 
päättyi tiukan rangaistuspot-
kukisan jälkeenkin vielä tasan. 
Saa nähdä kuinka ensi vuonna 
käy ?

Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 
ja talven jatkoa kaikille tasa-
puolisesti!

Tapsa

E10-pojilla mahtava meno päällä

Jami Halonen karkaa Kokkola-cupissa.
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KPV:n -99 tytöt jatkaneet viime 
kauden tapaan hienoa pelaa-
mista myös kuluneena kesänä. 
Joukkueen pelaajamääräkin on 
kasvanut kauden aikana 15 pe-
laajaan. Ihailtavaa on ollut seu-
rata joukkueenjohtajana tämän 
joukkueen mahtavaa yhteis-
henkeä ja hyvää käytöstä tur-
nausmatkoilla sekä peleissä. 
Tälläkin kaudella tyttöjä on val-
mentanut Timo “Tipi” Nurmi ja 
valmentaja saa olla ylpeä jouk-
kueestaan.

Ensimmäinen turnaus vuo-
delle 2010, Keskipohjanmaa-
turnaus, pelattiin voitokkaasti 
maaliskuun lopulla Kippari hal-
lissa. Vastassa olivat GBK sekä 
Fc Sport Vaasasta. Lisäksi tytöt 
pelasivat huhtikuun lopulla J 
niin kuin Jalkapallo turnauk-
sessa Oulussa.

Kauden kohokohta tytöille 
oli osallistuminen Ruotsin toi-
seksi suurimpaan junioritur-
naukseen Piteåssa heinäkuun 
alussa. Eikä muuten ollut turha 
reissu. Tytöt voittivat oman ikä-
luokkansa sarjan, johon osallis-
tui huimat 30 joukkuetta Suo-
mesta, Ruotsista ja Norjasta. 
Turnauksessa oma maali py-
syi nollilla aina finaalipeliin 
asti. Finaalia ennen joukkueen 
maaliero oli 13-0. Finaaliottelu 
päättyi jatkoajan jälkeen tasan 

1-1 Gammelstads IF:ää vastaan. 
Finaaliottelun voitto selvisi uk-
kosen, salamoiden ja rankka-
sateen säestämänä aina niin 
hermoja raastavassa rankkariki-
sassa KPV:n hyväksi 3-1. Sum-
mer Games 2010 turnauksesta  
jäi hienot muistot kaikille ty-
töille ja muillekin turnauksessa 
mukana olleille.

Kokkola cup toi myös -99 ty-
töille menestystä. Voitto turna-
uksesta oli lähellä, sillä tässäkin 
turnauksessa tytöt etenivät fi-
naaliin asti.  Klubi -36 kuiten-
kin voitti rankkarikisan jälkeen 
4-3. Hopea ei kuitenkaan ole 
häpeä, se täytyy muistaa ja kui-
tenkin viime vuoden pronssi 
kirkastui hopeaksi. 

Mitä onkaan tarjolla ensi 
vuonna ?

Tällä kaudella -99 tytöt ovat 
pelanneet kahdessa piirisar-
jassa, omassa -99 sarjassa sekä 
-98 sarjassa yhdessä -98 tyttö-
jen kanssa. Lisäksi joukkue on 
pelannut harjoituspelejä mm. 
Fc Sportia, OPS:a ja GBK:a vas-
taan. Kauden viimeinen tur-
nausmatka tehtiin Jyväskylään 
Hippo-turnaukseen syyskuun 
alussa. Kaiken kaikkiaan otte-
luita tytöt ovat pelanneet tällä 
kaudella 46 ja vastustajan maa-
liverkko on tyttöjen toimesta 
heilahtanut 131 kertaa.

Uusi kausi starttaa tyttöjen 
osalta joulukuun alusta, joten 
jalkapallosta kiinnostuneet  
-99 syntyneet tytöt tervetuloa 

Kipparihalliin tutustumaan la-
jiin ja joukkueeseen. 

Lisäinfoa harjoituksista ja 
joukkueesta löydät joukkueen 

nettisivulta www.jopox.fi/kpv.

Mirkka Peltokangas

T-99 voittoon Piteåssa ukkosen 
ja salamoiden säestyksellä

Ylärivi vasemmalta: Lydia Kinnunen, Jasmina Heinua, Sara Iivonen, Emma Marjelund, Fanny Huuhka, Liisa 
Clark, Melina Nurmi ja Carolina Ahlskog. alarivi vasemmalta: Kaisa Känsäkangas, Petra Saastamoinen, Emilia 
Tornikoski, Hanna Vainionpää, Nea Peltokangas ja Venla Jyrkkä. Kuvassa edessä maalivahti Anna Kettunen.

Kevään ahkeran harjoittelun 
huipennus saavutettiin kesä-
kuussa kun lähdimme ensim-
mäiselle pitkälle turnausmat-
kalle Iisalmeen. Osallistuimme 
T-00 ja T-01 joukkueilla Puma 
Cupiin. Sateisesta säästä huo-

limatta reissu oli hauska ja 
saimme viettää yhdessä mu-
kavia hetkiä jalkapallon mer-
keissä. 
Osallistuimme kauden aikana 
myös seuraaviin turnauk-
siin: Keskipohjanmaa turnaus, 

Kokkola Cup ja Käläviä Kuppi.  
Kesän aikana pelasimme Pii-
risarjaa kahdella joukkueella 
hyvällä menestyksellä.  

Kesän aikana saimme vahvis-
tusta harjoituksiin KPV naisten 
joukkueen Jenni Leinosesta ja 

Niina Möttösestä. Yhteistyö 
”idolien” kanssa harjoittelusta 
oli tytöille hieno kokemus. 

Muuten valmennuksesta vas-
tasi kolmikko Marko Palosaari, 
Patrik Tuukkanen ja Sebastian 
Tuukkanen. 

Kiitos tytöille, valmentajille 
ja kannustusjoukoille hienosta 
kaudesta! 

Hyvää joulun odotusta toi-
vottaa 

Jojo Tiina Perkiö

00–01 tytöillä idolit apuvalmentajina

00-01-tytöt olivat naisten liigajoukkueen kummeina. Tässä tytöt yhteispotretissa. Edestä vasemmalta: Jonna Korkiakangas, Johanna Pesola, Ella Siironen, Tia Leskinen, Amanda Porko, 
Emmi Lehojärvi, Ilona Saarinen, Oona-Fiina Tuukkanen ja Leena-Kaisa Petäjä Keskellä vasemmalta: Ella Lilja, Fanny Koivisto, Kia Palosaari, Roosa Hillilä, Liisa Klemola, Julia Tuukkanen, 
Lotta Mannström ja Josefiina Sinikallio Kuvasta puuttuu: Neea Kurri, Mette Perkiö, Elina Ahonen, Katariina Paananen, Noora Hämäläinen, Bettina Pahikainen, Julia Salo, Laura Vähä-
tiitto, Jemina Kangas, Milla Viirret ja Iisa Peltola.
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Asenne, innostus lajia kohtaan, 
sopivasti onnistumisia sekä hy-
vät joukkuekaverit. Näistä ai-
neksista on koottu KPV:n 2001 
syntyneiden poikien joukkue.

Kauden aikana joukkueen 
mukana harjoitteli ja pelasi kes-
kimäärin 26 poikaa. Kausi pot-
kaistiin käyntiin marraskuun 
alussa 2009. Valmennusvastuun 
joukkueesta otti haltuunsa yh-
dentoista  edustusjoukkuekau-
den ja 219 sarjapelin kokemuk-
sella Haapasalon Petri. Kauden 
aikana harjoittelimme kahdesti 
viikossa. Pidimme yhteensä 78 
ohjattua harjoitusta. Virallisia 
pelejä piirisarjassa ja eri turna-
uksissa kertyi yli 50. Pojat ke-
hittyivät isoin askelin yksilöinä 

ja ennen kaikkea joukkueena. 
Kaiken kaikkiaan koko vuosi 
oli antoisa ja nousujohteinen. 
Kauden huipennus tapahtui 
syyskuun lopussa BK-48 järjes-
tämässä turnauksessa Vaasassa, 
jossa toinen joukkue eteni aina 
turnausvoittoon saakka. Tur-
naus pelattiin kylmässä vesi-
sateessa ja kokoonpanossa oli 
mukana myös 2002 syntyneitä 
poikia. Tästä on hyvä jatkaa.

Kauden 2011 harjoituskau-
sikin on jo hyvässä vauhdissa. 
Alkaneella kaudella on tarkoi-
tus nostaa viikoittaisten har-
joituskertojen määrä kahdesta 
kolmeen. Lisäksi mukaan tulee 
myös taitokoulu pienemmissä 
ryhmissä kerran viikossa. Ke-

vään ja kesän aikana tulemme 
pelaamaan entistä enemmän 
pelejä ja osallistumme aktiivi-
semmin myös erilaisiin turna-
uksiin. Kauden alkumetreillä 
on sopiva aika toivottaa terve-
tulleiksi myös uusia pelaajia ja 
lajista kiinnostuneita poikia. 
Joukkueessa on hyvin tilaa uu-
sille kasvoille joten rohkeasti 
yhteyttä Petriin tai allekirjoit-
taneeseen.

Kiitos pelaajille ja vanhem-
mille päättyneestä kaudesta. 
Tervetuloa matkalle kohti uu-
sia sankaritekoja. 

Tapani Pura
Joukkueenjohtaja

01-poikien matka jatkuu

Kauden 2010 päättäjäisiä vietettiin Kiviniityn koululla. Kuvassa yläri-
villä ovat: Jonas Ressam, Nicklas Siironen, Miko Palosaari, Emil Uski, 
Riku Salo, Lauri Paloneva, Tuukka Haapasalo, Otto Pura ja Alya Sou-
mah. Eturivissä ovat Kristian Kleimola, Joona Kuutniemi, Sauli Svenfelt, 
Sampo Rintala, Alec Biskop, Justus Rantala, Eeli Peitso ja Arttu Moila-
nen.

01-pojilta muurin mallia Kokkola-cupissa. Vai?

Pelataan Kokkola Cupia. Ken-
tän laidalle on kerääntynyt 
suuri joukko katsojia seuraa-
maan peliämme. Katsomosta 
huokuu rento ja mukava fii-
lis. Peliä on käyty pari mi-
nuuttia ja meillä on maali-
potku, jonka maalissa pelaava 
Elias antaa oikeaoppisesti lyhy-
enä vasemmalle laidalle levit-
täneelle Joonalle. Joona ottaa 
pallon haltuun ja antaa pie-
nen peliä edistävän syötön Py-
rylle. Pyry jatkaa vieressä ole-
valle Aleksille, joka jatkaa sen 
välittömästi kentän poikki oi-
kealle laidalle nouseelle Oska-
rille. Oskari kuljettaa maalia 
kohti ja syöttää takaviistoon 
Lennille, joka laukoo suoraan 
vastapalloon. Verkko heilah-
taa ja tilanne on 1 – 0. Yleisö 
repeää ja pojat hauskuuttavat 
yleisöä tuulettamalla jonossa 
polvillaan, kuten televisiossa.

Hetken kuluttua meillä on jäl-
leen maalipotku. Nyt Joona on 
otettu kiinni vastustajan val-
mentajan käskystä. Joona hakee 
kuitenkin syöttötilaa itselleen ja 
Elias on syöttävinään Joonalle, 
mutta viime hetkillä kääntää-
kin pallon toisella laidalla täy-

sin vapaana olevalle Lassille. 
Tämä pieni, mutta nerokas oi-
vallus antaa Lassille aikaa ja 
tilaa. Hän pääsekin helposti 
kuljettamaan puolen kentän 
yli. Pää ylös ja syöttö keskellä 
odottavalle Jonille, joka ottaa 
pallon haltuun, harhauttaa 
vastustajan  ja ampuu pallon 
takanurkkaa kohti. Yleisö ko-
hahtaa, mutta vastustajan maa-
livahti reagoi hienosti ja torjuu 
pallon kulmaksi. Pietro hakee 
pallon. Hän antaa kulman ly-
hyenä vastaan tulleelle Niklak-
selle, joka ottaa pallon haltuun, 
nostaa pään ylös,  ottaa muuta-
man askeleen eteenpäin ja lau-
koo pallon takanurkkaan, 2 – 0. 
Yleisö repeää jälleen, lyömme 
yläfemmat valmentajien kanssa 
ja tunnen valtavaa ylpeyttä näi-
den 8-vuotiaiden hienosta pe-
listä. Pojat ovat liekeissä.

Peli jatkuu osaltamme erin-
omaisesti ja Niklaksen tehtyä 
3 – 0 maalin viheltää tuomari 
puoliajan merkiksi. Pohtiessani, 
mitä sanoisin pojille, näen sil-
mäkulmasta tutut kasvot ju-
tuttavan penkillä istuvia poi-
kia. Palloliiton puheenjohtaja 
Sauli Niinistö on tullut moik-

kaamaan poikia ja kehuu hie-
noa pelisuoritusta. Hän kättelee 
Niklasta ja tokaisee Lennille. 
”sinäkin taisit tehdä jo kaksi 
maalia”. ” En, kun yhden vaan” 
vastaa Lenni nuoren pelimie-
hen vilpitöntä itseluottamusta 
huokuen. Tuskin vielä edes ym-
märtää kenen kanssa puhuu. 

Myös toinen puoliaika su-
juu osaltamme hienosti ja peli 
päättyy 5 – 0 Benjaminin ja Ila-
rin maaleilla. Poikien juhliessa 
voittoa vilkaisen kentän toi-
selle laidalle siirtynyttä Niinis-
töä. Pieni, lähes huomaamaton 
nyökkäys kertoo kaiken oleel-
lisen: hän on tyytyväinen pe-
liesitykseemme. Mieleeni tulee 
Palloliiton Visio 2020 ja näen 
välähdyksenomaisesti Suomen 
pelaavan vuonna 2020 Olym-
piastadionilla. Niin, ehkä Nii-
nistökin ajatteli sitä: Suomi 
maailman 10 parhaan jou-
kossa. Ajattelikonhan hän, että 
nähdyn perusteella se voisi olla 
mahdollista, mietin itsekseni. 

Ehkä, ehkä se on mahdollista 
pohdin ääneen ja lähden poi-
kien luo.

Marko Lehtonen

Kohti visiota 2020

Oliver Uusitalo D12-sarjassa 
ja Hanna Vainionpää E11-sar-
jassa edustivat KPV:a perintei-
sissä SM-taitokisoissa Kuopi-
ossa marraskuussa.

Oliver oli sarjassaan 13. 
lopputuloksella, joka jäi uu-
pumaan kultamerkkitulok-
sesta kaksi sekunnin kymme-
nystä. 

Hanna puolestaan teki Kuo-
piossa tuloksen, joka riitti 
pronssimerkkiin.

SPL:n Keski-Pohjanmaan 
piirin mestaruuskisoissa Oli-
ver (kultamerkki) ja Hanna 
(pronssimerkki) voittivat 
omat sarjansa, ja he saivat 
sitä kautta edustusoikeuden 
valtakunnalliseen taitotapah-
tumaan.

Piirin kisoissa Tellus-hallissa 
Pietarsaaressa KPV:n Fanny 
Huuhka sijoittui Hannan jäl-

keen toiseksi, hänkin prons-
simerkkituloksella. D12-sar-
jassa KPV:n Sofia Rintala oli 
neljäs pronssimerkkitulok-
sella ja Saija Seikkula viides.

Poikien sarjoissa KPV:n Riku 
Uusikartano oli D12-sarjan 
kuudes pronssimerkkitulok-
sella.

E11-sarjassa pronssimerk-
kitulokseen ylsivät seuran ju-
nioreista Joonas Hakasalo (9.) 
ja Amaldo Burdel (10.). Sa-
massa sarjassa olivat mukana 
lisäksi Eetu Saari (14.) ja Juuso 
Aalto (15.).

E10-sarjassa pronssimerkki-
tuloksen tekivät seitsemän-
neksi sijoittunut Akseli Ma-
tilainen ja kymmenenneksi 
sijoittunut Jusa Ihalainen. 
Alec Biskop oli 11., Sampo 
Rintala 13. ja Lauri Paloneva 
14:s.

Kaksi junioria
SM-taitokisoissa

KPV:n juniorit Oliver Uusitalo ja Hanna Vainionpää voittivat piirin-
mestaruudet ja pääsivät sen ansiosta Kuopion SM-taitokisoihin.
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Stuart Baxter, 
päävalmentaja/SPL:
– Tekniikka on kaiken perustana 
pelaamiselle. Siksi sitä hiotaan 
valtavilla toistomäärillä. On 
opittava voittamaan vastustaja, 
olemaan parempi kuin vasta-
puolen pelaaja. Jos pelaaja ei 
anna kaikkeaan, hän on vain 
huono vitsi.

Petri Jakonen, 
huippujalkapallojohtaja/SPL:
– Joukkuemäärällä ei ole mitään 
tekemistä sen kanssa, mitä suo-
malaisessa jalkapalloilussa ta-
pahtuu.

Teemu Tainio, 
pelaaja/Birmingham:
– Olen ollut aina pienikokoi-
nen, joten oli vain oltava no-
peampi ja ketterämpi, kun ei 
pärjännyt fysiikassa. Piti ehtiä 
isompien alta pois.

Taneli Haara, 
valmennuspäällikkö:
– Puhutaan paljon tavoitteelli-
sista kymmenvuotiaista, mutta 
ehkä lähempänä totuutta olisi 
puhua tavoitteellisista 10-vuo-
tiaiden vanhemmista.

Jari Vento, 
valmennuspäällikkö:
– Hieman on sellainen tunne, 
että isoihin seuroihin lähde-
tään voittamaan mitaleja, ei 
niinkään parantamaan omia 
taitoja. Eikö ole parempi pelata 
oman kaupungin joukkueessa ja 
saada vastuuta kuin että menee 
istumaan vaikkapa suuremman 
seuran penkille.

Pauliina Miettinen, 
valmentaja/Sky Blue FC:
– Uskon, että kun pelaajilla on 
olemassa jo kaikki huippu-ur-
heilijan perusedellytykset, on 
valmentajalla keskeinen tehtävä 
kaivaa pelaajista esiin se jäljellä 
oleva potentiaali, jolla pelaaja 
pystyy vielä kehittämään itse-
ään. 

Rami Luomanpää, 
valmentaja/FC Espoo:
– Meillä on ihan selkeä haasta-
jan rooli. Espoolla tulee varmas-
tikin olemaan Ykkösen pienin 
budjetti, ja meillä pelaajat pelaa-

vat edelleen ilmaiseksi amatöö-
ripohjalta. On iso haaste saada 
kaikki järjestymään, mutta 
meillä on seurassa iso tahtotila 
siihen.

Sauli Niinistö, 
puheenjohtaja/SPL:
– Liitolla on paljon muitakin 
kuin urheilullisia haasteita. Esi-
merkiksi se, kuinka tässä talou-
dellisessa taantumassa estetään 
se, että nuorisoa ei syrjäytetä. 
Kaikella liikunnalla on valtava 
merkitys tämän ongelman rat-
kaisemisessa.

Erkka V. Lehtola, 
valmennusjohtaja/HJK:
– Meidän pitää valmentaa pelaa-
jia entistäkin yksilöllisemmin, 
tarjota heille ekstraa. Meidän 
on luotava pojille henkilökoh-
taisia tavoitteita ja seurata, mi-
ten kehitys etenee. Se ei saa olla 
summittaista.

Toni Leonoff, 
valmennuspäällikkö/PK-35:
– Haluamme, että lahjakkaim-
mat pelaajat saavat oikeasti pau-
kut satsata jalkapalloon. Mitä 
paremmin me pidämme heistä 
huolen, sitä enemmän heitä tu-
lee nousemaan maajoukkuei-
siin ja toivottavasti sitäkin pi-
demmälle.

Mike Keeney, 
valmentaja/Viikingit:
– Haluan, että pelaajat iskisivät 
prässin päälle heti pallon mene-
tettyään. Täällä pelaajat helposti 
pudottavat odottamaan, että 
vastustaja tekee virheen. Minä 
haluan, että pelaajat prässäävät 
ja pakottavat vastustajan virhee-
seen. Täällä joskus melkein hy-
väksytään, että okei, teillä on 
nyt pallo, yrittäkää nyt vuoros-
tanne hyökätä.

Joonas Sarelius, 
pelaaja/FC Viikingit:
– Kunnolliset valot, lämmitetty 
kenttä ja katetut katsomot ovat 
siis ehdoton edellytys sille, että 
pelikautta voidaan Suomessa pi-
dentää. Pelikauden pidennys on 
taas ehdoton edellytys sille, että 
suomalainen jalkapallo nousee 
vielä paremmalle tasolle. Uh-
kailu, kiristys ja pakotus tuntu-

vatkin olevan hyvä keino saada 
olosuhteet kuntoon.

Ville Nylund, 
Naisten liiga/SPL:
– Aina nousee pintaan ajatus 
siitä, pitäisikö olla ylempi ja 
alempi loppusarja ja onko jouk-
kuemäärä oikea. Minun mieles-
täni tämä on aivan oikea linja, 
kaksitoista joukkuetta, joiden 
kautta saadaan joukkueita mo-
nelle paikkakunnalle ja nuoril-
lekin pelaajille mahdollisuus 
näyttää kyntensä. Loppusarjat 
ovat mielestäni vieraita futik-
selle.

Janne Saarinen, 
pelaaja/BK Häcken:
– Kun joukkueen parhaimman 
ja huonoimman pelaajan ero on 
pieni, treenit pysyvät hyvinä. 
Jos joku ei pysy ihan vauhdissa 
mukana, hänelle haetaan paik-
kaa joko toisesta joukkueesta tai 
sitten kokonaan uudesta seu-
rasta. Vaatimustaso Ruotsissa 
on kovempi kuin Suomessa, ei-
vätkä huonot pelaajat saa olla 
mukana pudottamassa harjoi-
tusten tehoa. 

Ari Siponen, pj/ACK:
– Olen aikanaan avannut kes-
kustelun joukkuemäärästä nais-

ten liigassa. Mielestäni kymme-
nen joukkueen kolminkertainen 
sarja olisi nykyistä parempi rat-
kaisu. Toiseksi sanotaan, että 
Suomessa pelataan naisten lii-
gaa, mutta mielestäni sen on 
enemmänkin B-tyttöjen sarja.

Risto Nieminen, 
tj/Veikkaus Oy:
– Jos seuroissa on vanhoja pe-
laajia, jotka pelaavat vain rahan 
takia, olisi mielestäni ihan hyvä 
jos he lopettaisivat. Tämä on ty-
lysti sanottu, mutta jos raha on 
ainoa motiivi pelata, heitä ei 
tarvita. Urheilullinen kunnian-
himo on kaiken perustana.

Ari Masalin, 
tekn.johtaja/Honka:
– Nuori pelaaja kehittyy vain 
jos hän saa pelata. Heille on 
annettava mahdollisuus näyt-
tää kykynsä. Heti ensimmäi-
sessä miesten pelissä nuori ei 
voi olla parempi kuin joku ko-
keneempi pelimies, mutta pit-
kässä juoksussa rohkea peluut-
taminen tuo tulosta.

Esko S. Lahtinen, 
eläkkeellä/SPL:
– Karu todellisuutemme on, 
että kotimaan jalkapallosar-
joissa nähdään tulevaisuudessa 

vain harvoin ”luovia velhomai-
sia sankareita”, joista liiton stra-
tegia puhuu.

Kari Hagfors, 
ex-piirijohtaja:
– Seppälän puheenjohtajakautta 
voisi luonnehtia ego-kaudeksi. 
Hän oli nostamassa itseään vah-
vasti suomalaisen jalkapalloilun 
kuninkaantekijäksi. Hämäläisen 
tavoitteet olivat päästä kansain-
väliseen järjestötoimintaan mu-
kaan, jossa hän olisi voinut vielä 
tämänkin jälkeen jatkaa. Kalliita 
kausia futikselle molemmat il-
man merkittäviä A-maajoukku-
een tilastollisia menestystulok-
sia.

Petri Jakonen, 
huippujalkapallojohtaja/SPL:
– Suomi on pieni maa, joten 
meidän on onnistuttava yksi-
löiden valmentamisessa muita 
paremmin. Se onnistuu aino-
astaan lahjakkuuksien tunnis-
tamisella ja heidän kehittä-
misellään oikeassa henkisessä 
ympäristössä.

---------
Lainaukset on koottu hyvin toi-
mitetusta Helsingin ja Uuden-
maan piirien ”90 min”-leh-
destä.

Lehdistä saksittua

Siirry farmarista 
luokkaa ylemmäs!

EU-keskikulutus
alk. 6,5 l/100 km.

CR-V alkaen 
34.505 €

CR-V Diesel alkaen 37.463 €

Kahvitie 69
Kokkola

p. 06-832 5200
www.lerbacka.com

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 

tehokkaamman dieselmoottorin (150 hv/350 Nm) yhteyteen saa nyt myös 

vaivattoman automaattivaihteiston. Tule koeajolle ja huomaat miksi CR-V on 

testivoittaja vuodesta toiseen! 
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Urheilullinen vuosi KPV:ssa 
ansaitsee jälleen hyvän arvo-
sanan ja perustetta sille löytyy 
tämän lehden sivuilta. Siitä ei 
tässä kolumnissa enempää. Vai-
keuksilta ei toiminnassa ole väl-
tytty, mutta onneksi seurassa 
on tärkeillä paikoilla ja vielä 
heidän hyvässä tuntumassa-
kin henkilöitä, jotka panevat 
itsensä täysillä likoon seuran 
puolesta tarpeen tullen. Näin 
80-vuotiaan elämälle turvataan 
jatkuvuus.

Vuosi oli juhlavuosi. Se on 
tullut todistetuksi monissa yh-
teyksissä. Monet ovat ne ihmi-
set, jotka vuoden mittaan ovat 
lähestyneet minuakin tässä asi-
assa, kun tietävät kuuluvani 
”vihreään perheeseen”. Todis-
teen kuulemastani hienosta pa-
lautteesta KPV:lle olisin voinut 
todistaa, jos povitaskussa olisi 
ollut nauhuri. Kiitos näille ystä-
ville, joiden suonissa virtaa ai-
nakin hitunen ”vihreää” verta.

Suomen panoksesta kan-
sainväliseen jalkapalloiluun 
tänä vuonna ei kovin pal-
jon ylisanoja tarvita. Mollaa-
misella ei tässä tilanteessa mi-
tään rakenna. Kritiikin tulee 
olla rakentavaa ja niinpä jään 
toiveikkaana odottamaan tu-
levaisuutta, koska edustamme 
maan suurinta uorisoliikettä 
Palloliiton toimitusjohtajan sa-
noja lainatakseni.

Marraskuun pakkasaalto 
muutti unikuvat ilmastonmuu-
toksesta, jota kautta olosuhteet 
lajille saataisiin otollisemmiksi 
ja laskeva käyrä nousuun.

Ihmettelin hieman sitä ylis-
tystä, jonka varsinkin media 
suitsutti Jari Litmaselle San 
Marino ottelusta. Kaikkihan 
tiedämme ja arvostamme hä-
nen loistavia saavutuksia. Mie-
lestäni tuossa ottelussa hänen 
avuillaan ei kovin montaa ti-
lannetta tullut, ja vastustaja-
kin oli korkeintaan Kakkosen 
luokkaa. Sen myönnän, että 
Suomen peli muuttui Jarin tul-
tua, mutta johtuiko se vastusta-
jan väsähtämisestä vai riittääkö 
joukkueen asennemuutokseen 
pelkkä Jarin läsnäolo. Jos näin 
on, niin pian 40-vuotista Jaria 
tarvitaan vuosia.

Vuoden viimeiset viikon ele-
tään omassa lajissamme ros-
puuton aikaa.

Uutiset, jos niitä ylipäätään 
tulee, koskettavat lähinnä vain 
pelaajasiirtoja. Muun aineiston 
puutteessa niistä monet saavat  
turhankin suuren huomion 
mediassa. Jo tällä saatetaan tur-
mella nuoren kehittymistä la-
jissa.

Olen aikaisemminkin kir-
joittanut siitä, kuinka osatto-
miksi jäävät tässä bisneksessä 
he, jotka ovat tehneet ratkai-
sevan työn pelaajan eteen, eli 

tarkoitan juniorivalmentajia. 
Kokemuksesta tiedän, kuinka 
ikävän piston se aiheutti sisim-
mässä, kun pelaaja sulki ovet. 
Ystävyys kokee siinä vaiheessa 
kovan kolauksen ja haavoja on 
myöhemmin vaikea parsia.

Vaistoan jo kuulevani, että 
taas vanha horisee ja unohtaa 
ajan, jossa nyt eletään. Rohke-
nen silti uskoa, että ne, jotka 
seuroissa tekevät varsinaisen 
työn ja pysyvät uskollisina seu-
ralle vuodesta toiseen, yhtyvät 
mielipiteeseeni.

Useammalta taholta on kor-
viin kantautunut valitettava 
uutinen myös junioripelaa-
jien värväyksistä. Bosman-rat-
kaisu toi aikanaan vapaan liik-
kumisen mahdolliseksi, eikä 
tässä Kokkolan lähes jokasyk-
syisessä toiminnassa ole varsi-
naisia sääntöjä ja lakeja rikottu. 
Hyviä tapoja kylläkin. Valitetta-
vinta asiassa on, että jalkapal-
loiluun vakavasti suhtautuvien 
nuorukaisten ajatusmaailmaa 
sotketaan vaiheessa, jolloin 
nämä ovat keskittymässä pal-
jon tärkeämpään kuin mitä 
jalkapalloilu meillä on. Tar-
koitan lukiossa ja sen viimei-
sellä askelmalla olevia nuoria. 
Näitä rivejä kirjoitettaessa ei 
tiettävästi ketään KPV:n junio-
reista ole ylipuhuttu niin mo-
nesti katteettomiksi osoittau-
tuneilla lupauksilla. Pojat ovat 

ymmärtäneet, että pitemmällä 
tähtäimellä asioita ajatellen ei 
kannata lähteä alempiin sarjoi-
hin pelailemaan, kun elämä on 
tärkeässä kehitysvaiheessa niin 
opiskelussa kuin jalkapalloilus-
sakin.

Taito on jalkapalloilijan inst-
rumentti. Tuota Hollannista sil-
määni sattunutta lainausta olen 
pyrkinyt sopivissa tilanteissa 
toistamaan.

Se ja vanhat ajat tulivat taas 
mieleen, kun katselin Pallolii-
ton SM-taitokisojen tulosluette-
loa Kuopiosta. KPV:sta oli mu-
kaan päässyt kaksi edustajaa. 
Kiitos heille, mutta keskipohja-
laisten menestys jäi kauaksi ta-
kavuosista ja kotiin palattiin il-
man ainuttakaan palkintosijaa! 
Opiksi olisi syytä ottaa, koska 
Palloliitto tiettävästi jatkossa 
panee nykyistä enemmän pai-
noa taitokisoissa menestymi-
selle.

Omasta vapaa-ajastani kulu-
neen vuoden aikana on mer-
kittävä osa kulunut seuran 
historiikiksi nimetyn kirjan ko-
koamisessa. Itse puhuisin mie-
luummin juhlakirjasta, joka 
rakenteelta ei ole pelkkä histo-
riikki.

Kun aikanaan lievän ”painos-
tuksen” seurauksena suostuin 
kokoajaksi, tuli heti mieleen, 
että kirjan tulee olla muutakin 
kuin taulukoita ja tilastotie-
dettä. Olennaisia nekin tässä 
yhteydessä ovat.

Tärkeintä ovat tällaisessa yh-
teydessä henkilöt, jotka ovat 
numeroiden takana. Näiden 
nimien, joita kirjassa on satoja, 
eteen tein suurimman urakan. 
Vaatii jopa rohkeutta ryhtyä ni-
mien keräämiseen, koska vir-
heiltä ja puutteilta ei voi vält-
tyä. Toivoni on, että kukaan ei 

tämän takia menetä yöuniaan. 
Näillä ajatuksilla tarkoitan ni-
menomaan kirjan lukua, jossa 
luettelen seuran toimintaan 
osallistuneita kokkolalaisia jal-
kapallosukuja. Ideaa ei ole ko-
pioitu mistään ja tuskin mallia 
olisi löytynytkään.

Huomattavan osan aineis-
tosta lähetin Jukka ja Olli Pel-
toniemelle sekä Pekka Kuuse-
lalle tarkistettavaksi. Lisäksi he 
tuottivat kirjaan omat teksti-
osuutensa. Tästä yhteistyöstä 
sanon vielä tässäkin yhteydessä 
kiitos! Haluan myös esittää kii-
toksen saamastani palautteesta 
kirjan jo hankkineille sekä jul-
kaisemista taloudellisesti tuke-
neille tahoille. Kaikki sisällön 
tuottaminen tekstin ja kuvien 
osalta on tehty talkoohengessä 
ja saadut myyntitulot käytetään 
seuran toiminnan, myös junio-
ritoiminnan, tukemiseen.

Taasen on yksi Pallo-Veikko 
saatu jatkamaan jo 45-vuotista 
perinnettä.

On kiitosten paikka. Ensin ha-
luan ne kohdistaa niille, jotka il-
moituksin ovat tukeneet lehden 
ilmestymistä. Toiseksi haluan 
kohdistaa kiitoksen sanan toi-
mituksellisen sisällön tuottami-
seen osallistuneille ja heistä ai-
van erikseen Jouko Vierimaalle 
ja Jorma Uusitalolle. Heidän ko-
neensa ja kameransa erinomai-
nen jälki näkyy läpi lehden. 
Harvassa on enää tällaista tal-
koohenkeä. Kolmannet kiitok-
set osoitan Pentti Heikkilälle, 
jonka kanssa on vuosien saa-
tossa laitettu materiaali kym-
menien Pallo-Veikkojen sivu-
pohjille.

Lukijoille ja kaikille KPV:n ys-
täville toivotan Siunattua Jou-
lurauhaa ja Onnellista Uutta 
Vuotta!

-vote

Lipan             alta

www.kpedu.fi

Onnea 
80-vuotiaalle 

KPV:lle!

Tutustu koulutuskalenterimme tarjontaan

koulutuskalenteri.kpedu.fi

Puolen vuosisadan takaiset pelikaverit ja edustusjoukkueen maalivah-
dit Kaj Paajanen ja Heikki-Tapio Nieminen tapasivat juhlassa ja muiste-
lemista riitti. Maalivahtien rupattelua todistaa Anni-Maria Erkinheimo-
Nieminen.
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JoulutalostaYllätysten

Aherramme arkena -

lepäämme sunnuntaina.

965

Fazer BOXIT
320-350g
(9,19-10,05/kg)

à 3,29

3kpl

790

990

Baroc FLEECE
150x200
viini, beige, lila, l.valk.

Axe Dry Dark 
Temptation ja
Twist LAHJA-
PAKKAUKSET

1190Muumien
PURNUKKA-
JAHTI PELI

- Vuoden lastenpeli -

2-4 pelaajaa
5+V

PEHMO NALLE
100cm

19901690

PUSSILAKANA+
TYYNYLIINASETTI
150x210, 50x60

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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KPV:n juniorikoulun käynyt 
Seppo ”Franssu” Rannanpää 
on usein avustanut arkistojensa 
aarteilla tätä julkaisua. Oheista 
aineistoa hän tarjosi seuran 
juhlakirjaan, mutta valitetta-
vasti tarjous siihen tuli myö-
hässä. Julkaisemme aineistosta 
mielenkiintoisimpia yksityis-
kohtia seuraavassa.

*
KPV:lla oli vuonna 1949 ns. po-
kaalisarja 16-vuotiaille pojille. 
Pokaalisarja oli eri kaupungin-
osien välinen. Joukkueita oli 
Hakalahdesta, Keskikaupun-
gilta, Leenalanperältä ja Mänty-
kankaalta. Vuonna 1950 KPV:n 
junioritoiminnan kaikki kai-
kessa, Väinö ”Väni” Paavolai-
nen oli kutsunut sen ajan 12-13 
-vuotiaita poikia kaupunginta-
lon, Vartiolinnan, kahvioon 
keskustelemaan pokaalisarjan 
perustamisesta myös tämän 
ikäisille pojille, koska nuorten 
juniorien määrä oli kasvanut 
merkittävästi.

Joukkueet oli tässäkin ikäluo-
kassa jaettu kaupunginosien 
mukaan, mutta oli yksi jouk-
kue, jolle ei saatu nimeä. Se oli 
Vesitorninmäen ja Hankkijan-
mäen pojista koostuva joukkue. 
”Väni” ehdotti, että nimeksi 
tulisi Sokle, koska alueella si-
jaitsi SOK:n suurleipomo Sokle, 
SOK:n päärakennuksen toisessa 
päässä. Talossa toimii nykyisin 
Kokkolan Teknologiakeskus ja 
Soklen tiloissa Antti Välikan-
kaan kirjapaino.

*
Pelejä pelattiin läpi kesän ja 
mukana oli poikia eri kortte-
leista. Siihen aikaanhan saman 
ikäisiä poikia löytyi kortteleista 
ja kerrostaloista helpostikin 

joukkueen verran. Mukana oli 
poikia, jotka eivät ehkä vielä ol-
leet KPV:n toiminnassa, mutta 
saivat tästä jalkapallo- ja urhei-
lukipinän koko elämäkseen. 

Loppukesästä oli sitten pokaa-
lisarjan palkintojenjako, jossa 
kaikki pelaajat saivat lautasen ja 
siinä luki ” Pokaalisarja 1950” 
sekä kaupunginosan nimi.

Voittajaksi tuli oikein ”teh-
dasjoukkue ”Sokle”, koska Kok-
kola-lehdessä oli otsikko: ”Sokle 
voitti KPV:n 12-13 v. pokaali-
sarjan”.

Uskon vakaasti, että näillä 
KPV:n ja ”Vänin” järjestämillä 
harjoitus- ja kilpailutoimilla oli 
ratkaiseva merkitys KPV:n voi-
makkaan junioritoiminnan saa-
vutuksille seuraavien vuosien 
aikana. Vuonna 1956 KPV:n 
A-nuoret voittivat SM-prons-
sia ja Kokkolan Yhteislyseon 
joukkue Suomen mestaruuden 
vuotta myöhemmin. Se jouk-
kue koostui lähinnä KPV:n ju-
nioreista.

*
50-luvalla pelattiin keväisin 
ottelutuntumaa haettaessa pi-
kasarjaa. Ennen ottelua juos-
tiin viesti, johon piti osallistua 
joukkueiden kaikki 11 pelaajaa. 
Viestin voittajajoukkue sai yh-
den lisäpisteen.

*
40-luvun lopulla aloitettiin 
Kokkolan sotainvalidiyhdistyk-
sen järjestämä puulaakisarja, 
josta varsinkin ´50-luvulla tuli 
syysiltojen suuri tapahtuma 
Rautatientorilla. Olihan lähes 
kaikkien suurimpien firmojen 
joukkueissa pelaajia niin KPV:n, 
GBK:n, Jymyn kuin Reimankin 
edustusjoukkueista sekä seuro-
jen A-junioreista.

Sen ajan kovia joukkueita oli-
vat Hagströmin Nahkatehdas, 
Rauanheimo (välillä Satama-
miesten nimellä), Kesko, SOK, 
Kappatehdas Rikkihappo- ja 
Superfosfaattitehdas sekä Kok-
kolan Yhteislyseon joukkue ja 
nämä kaikki olivat usein mu-
kana loppukahinoissa.

*
Syksyllä 1960 KPV pelasi Rova-
niemellä sarjaottelun ja voitti 
RoPS:n 3-2 oltuaan tauolla vielä 
2-0 tappiolla. Lapin Kansa uu-
tisoi: ” Viime sunnuntaina to-
dettiin Rovaniemen keskusken-
tällä ensi kerran kaksi sairaalaan 
johtanutta haaveria saman pe-
lin aikana, Vaikka kyseessä oli-

kin Suomensarjan jalkapallo-
ottelu ja missä Rovaniemen 
Palloseura ja Kouvolan Pallo-
veikot mittelivät voimiaan mo-
nella tavalla, kehittyivät tilan-
teet siihen suuntaan, että itse 
jalkapalloilun tarkoitus sai pa-
han kerran kolauksen.”

*
Lopuksi tyylinäyte Sepon toi-
mittajaharrastuksesta 1953: 
”KPV-Drott 3-1. Perjantaina 
huhtikuun 10. päivänä pela-
sivat KPV ja Drott rautatien-
torilla. Kenttä oli vähän pa-
remmassa kunnossa kuin 
keskiviikkona. KPV:n joukkue 
esitti melko näppärää peliä ja 
varsinkin ensimmäisellä puo-

liajalla pelasivat Vacklin ja Ni-
sula hyvin yhteen. KPV:n en-
simmäisen maalin teki Hannu 
Vainio kauniisti päällään. Muu-
tamaa minuuttia myöhemmin 
pääsi A. Salo läpi ja pamautti 
rysiin.

Toinen puoliaika oli aika ta-
saista. Noin 5 minuutin pelin 
jälkeen ampui Vacklin kauniin 
maalin. Sen jälkeen peli oli hie-
man drottilaisvoittoista, jolloin 
he saivatkin maalin. Näin päät-
tyikin peli sitten KPV:n voit-
toon 3-1. KPV:n joukkueesta 
voidaan mainita hyvin katko-
nut kt. Niemi. Hyvin pelasivat 
myös Vacklin, Nisula ja mv. 
Sere. Katsojia oli noin 300-400. 
Tuomarina Kallio.” S.R.

Väni ideoi 1950 pokaalisarjan
Franssun arkistoista

Puulaakimestaruuden voittanut SOK:n joukkue 1961 koostui Soklen, SOK:n ja SOK:n vaatetustehtaan henki-
lökunnasta. Kuvassa pelaajat vas. Raimo Välimäki (Reima), Jarmo Malmivaara (KPV), Toivo Poikkijoki (KPV), 
Asko Sallamaa (KPV), Hannu Salmela (KPV), Alpo Myllyniemi (KPV), Rolf Finne (KPV), Seppo Rannanpää (KPV), 
Martti Aaltio (KPV), Heikki Laitala (Jymy) ja Pauli Herlevi (KPV). 

Yhtä ylivoimaista sarjavoit-
toa näkee äärimmäisen har-
voin edes aladivisioonissa. KPV 
käynnisti (jälleen kerran) re-
servijoukkuetoiminnan. Tällä 
kerralla joukkue ideoitiin juni-
oritoiminnan yhteyteen astin-
laudaksi aikuisten pelaajien kil-
pakentille. 

Kuluneella kaudella joukkue 
pelasi KPV 2:n nimellä, mutta 
ensi vuonna sarjaan lähdetään 
kuvaavammalla nimellä KPV-
akatemia. Siinä on tarkoitus pe-
lata A- ja B-junioreita sekä mah-
dollisesti myös juuri junioreista 
vanhentuneita pelaajia.

Kauden ennakkoveikkailuissa 
KPV:n reservejä arvioitiin sar-
jan kakkoseksi, olihan Öja pu-
dottautunut kolmosesta kuuto-

seen. Hyvin nopeasti havaittiin, 
että tämä joukkue oli tasolli-
sesti aivan väärässä sarjassa. 
Toisaalta johan cupin pelitkin 
näyttivät, että joukkueen taso 
olisi riittänyt kolmoseen asti.

Vauhti, pelinopeus ja juok-
suvoima olivat ylivoimaisia 
sarjan muille joukkueille. Sarja 
vietiin läpi puhtain voitoin. 
Kuvaavaa oli, että sarjan kak-
koseksi sijoittunut Öja voitet-
tiin kevätkierroksella Kippari-
hallissa 8-1 ja syyskierroksella 
Öjavallenilla 7-0. Tehtiinpä sa-
malla tuplasti enemmän maa-
leja kuin sarjassa kakkoseksi si-
joittunut joukkue.  

Teemu Hietala voitti kuuto-
sen maalitilaston 16 osumalla 
ja Aleksi Kangasvieri oli toi-

sena 15 osumalla. Lauri Ha-
kala pysäytti maalitehtailunsa 
pelinumeronsa mukaiseen 13 
osumaan. Kaikkiaan maaliti-
lastoihin merkittiin 24:n pe-
laajan nimet.

Toro

6. divisioona 

lohko B

KPV 2  ..........18  18 - 0 -   0  133-  10   54
Öja-73 ..........18  15 - 0 -   3    62-  24   45
Tarmo ...........18    9 - 2 -   7    43-  25   29
Friska Viljor ...18    9 - 2 -   7    48-  34   29
Ura ...............18    9 - 1 -   8    49-  33   28
Väsymättömät ..18    8 - 1 -   9    38-  41   25
HK ................18    7 - 2 -   9    43-  56   23
GBK 3 ...........18    4 - 2 - 12    41-  55   14
VetU .............18    4 - 0 - 14    24-  93   12
KP-87 ...........18    2 - 0 - 16    10-120     6

Reserveillä puhdas tili
Toni Räisälä oli reservijoukkueen ainoa ”yli-ikäinen” ja itseoikeutetusti joukkueen kapteeni.

Tässä lehdessä on vuosien saatossa lainattu otteita edesmenneen ur-
heilutoimittaja Juhani Korhosen Keskipohjanmaassa julkaistuista pa-
kinoista ja eritoten niistä, joissa hän pistää lusikkansa jalkapalloilun 
alueelle. Vaikka ”Jukka” useissa kommenteissa haluaa antaa lajin kir-
joittelun toisten tehtäväksi, niin varsin mielenkiintoisia ovat hänen 
näkemyksensä, kuten seuraavat kaksi lainausta todistavat. Ensimmäi-
nen on julkaistu 11.7.1961 ja toinen 27.11.1973. Jälkimmäisestä voi 
todeta, että ”kukapa sen koiran hännän nostaa, jos…”.

Olipa tapaus
Lainataanpa Turun Sanomia vielä edelleenkin, mutta toisessa asiassa, ni-
mittäin jalkapalloilussa. Tästä urheilumuodosta tosin muut kirjoittavat 
palstoillamme, mutta Turussa on sattunut tai luullaan sattuneen niin eri-
koisen tapauksen, että eipä malta olla puuttumatta asiaan.

Jalkapallocupissa olivat Turussa lauantaina vastakkain Turun Veikot 
ja Turun IFK. Jälkimmäinen oli ehdoton suosikki, mutta Veikot voitti-
vatkin 9-3. Tästä kirjoittaa Turun Sanomat otsakkeella ”Veikkauspetos” 
seuraavasti:

”Kupittaalla kiersi eilen hurjia juttuja. Kerrottiin, että ÅIFK oli asetta-
nut tahallaan varamiehisen joukkueen Weikkoja vastaan Suomen cupin 
ottelussa. Pelaajat olivat laatineet keskenään suuren systeemin ja ajatte-
livat, että kerrankin veikkauksessa on ainakin yksi oikein!”

Pallo-Veikkojen lehti
Ei liene tarkoitus, että arvostellaan jotakin ilmaisjakelun alaan kuuluvaa 
tuotetta, jollainen on Pallo-Veikko lehti. Sehän jaetaan kaikille kokkola-
laisille ja kaarlelalaisille.

Enkä arvostelekaan, mutta en malta olla antamatta tunnustuksen sa-
naa, äskettäin postiluukusta pudonneelle lehdelle.

Ei ole lainkaan ihme, että jalkapalloilu on saanut Kokkolassa voimak-
kaan jalansijan, ja että Kokkolan Pallo-Veikot tunnetaan omaksi seu-
raksi.

Ansio ei ole yksinomaan jalkapallopelillä ja hyvillä pelaajilla. Pallo-
Veikko, joka ilmestyy jo kymmenentenä vuotena, on vaikuttanut omalta 
osalta asiaan. Saanut aikaan tunnelman, että tässä kuulutaan kaikki sa-
maan jalkapalloperheeseen. Kertonut pelaajista ”sisäisiä asioita” myö-
tämieliseen henkeen ja tehnyt heidät tutuiksi jokaisen kokkolalaisen 
kanssa.
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Puheenjohtaja: Risto Pouttu

Hallitus: Pekka Kuusela, Hannu 
Laakso, Matti Laitinen, Timo Mämmi,
Janne Ylinen (vpj).

Sihteeri: Jouko Vierimaa

Toiminnanjohtaja: Antti Ylimäki

Kunniapuheenjohtaja: 
Jorma Nikkanen

JAOSTOT

Edustusjoukkue: 
Risto Pouttu pj, hallitus.

Juniorijaosto: Tapio Hakala pj, 
Petri Gustafsson (taloudenhoitaja),
Petri Haapasalo, Janne Korkiakangas, 
Hannu Laakso, Marko Lehtonen,
Jouko Vierimaa, Timo Åstrand.

Tyttöjaosto: Rolf Mannström pj, 
Mia Hautamäki (02), Marko Palosaari
(00-01), Mirkka Peltokangas (99), 
Tuula Rannisto (98), Marita Hakala
(97), Sini Laakso (96), Janne Koivisto 
(B-tytöt).

Järjestysmiesjaosto: Pekka Ki-
velä pj, Hannu Helasterä, Pekka Kuu-
sela, Hannu Litmanen, Lasse Vikman.

Markkinointijaosto:  Antti Yli-
mäki pj, Jari Hinkkanen, Ari Hujanen,
Markku Palosaari, Hannu Ritola, 
Janne Ylinen.

Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, 
Marita Hakala, Seija Hattunen, Päivi
Harju, Pia Heikell-Tastula, Kristiina 
Ihalainen, Tuula de Jong, Gunilla 
Kalliokoski, Leena Luokkala, Outi 
Oosi-Overton, Sirpa Rita.

Juhlasyksyn Pallo-Veikko 
on järjestyksessä 79:s. Lehdestä on 
otettu 17 200 kappaleen painos Bot-
nia Printin uudessa painotalossa. 

Lehti jaetaan Kokkola Jakelun toi-
mesta kokkolalaisiin talouksiin.
Lehden toimitustiimiin ovat kuulu-
neet Voitto Kentala, Jorma Uusitalo/
valokuvat, Jouko Vierimaa ja Antti Yli-
mäki/ilmoitukset. Lehden taitto on 
Pentti Heikkilän käsialaa.

Lehden toimituskunta kiit-
tää kaikki toimituksellisessa yhteis-
työssä mukana olleita ja aivan erityi-
sesti yrittäjiä, jotka ilmoituksin ovat 
tehneet lehden julkaisemisen mah-
dolliseksi.

Toimituskunta esittää kaikille 
Hyvän Joulun ja Onnellisen Uuden 
Vuoden tervehdyksen.

GREEN FAMILYGREEN FAMILY
Kaiken takana on ihminen. 
Niin on myös ”Green Family”-
yhteisössä.

Perinteisesti tällä palstalla uu-
tisoidaan tapahtumista, joiden 
kohteena vuoden aikana on 
ollut palloveikkoja tai  siskoja. 
Hieman raotetaan esirippua 
myös tulevasta vuodesta.

Vainajia. Ensin on paikallaan 
palauttaa mieliin Rainer Wik-
lundin ja Esko Kiviluoman 
poismenot, joka muistaminen 
olisi kuulunut julkaista kevät-
numerossa. Rainerin muis-
tamme edustusjoukkueen pe-
laajana ´70-luvulta ja Eskon 
puolestaan pitkäaikaisena kan-
nustajana.

Kulunut vuosi on ollut poik-
keuksellisen raskas seuralle uo-
lemantapausten osalta. Pois 
ovat nukkuneet Jouko Prepula 
85-, Asko Sallamaa 74-, Pekka 
Lintamo 77-,  Esko Malmivaara 
81-, Aune Erkinheimo 80- ja 
Heikki Märsylä 68-vuotiaina.

Jouko lukeutui aikanaan jär-
jestysmiesten uskolliseen jouk-
koon. 

Askon panos KPV:n toimin-
taan oli yksi monipuolisim-

mista, mitä seuran historia 
tuntee. Eli hänen uransa kulki 
juniorista edustuspelaajaksi, 
juniori- ja edustusjoukkueiden 
valmennustehtäviin, juniori-
päälliköksi, pitkäaikaiseksi (12 
vuotta) johtokunnan jäseneksi 
sekä seuran edustajaksi jalka-
pallopiirin hallitukseen ja sen 
puheenjohtajaksi.

Pekka Lintamo kuului vuo-
sina 1970-76 KPV:n johtokun-
taan ja antoi vahvan panoksen 
seuran markkinointiponnistuk-
siin.

Esko Malmivaara oli ´50-lu-
vulla (1950-55) edustusjouk-
kueen runkopelaajia ollen mu-
kana 68 sarjaottelussa ja teki 
niissä ainakin seitsemän maa-
lia.

Aune Erkinheimo tuli Pallo-
Siskojen toimintaan Kalervo-
puolisonsa kannustamana. 
Aune oli vuosikymmenten ajan 
uskollisia peruspallosiskoja.

Heikki Märsylä lukeutui us-
kollisimpien kannattajien ja 
seuran arvostamien kausilipun 
lunastajien joukkoon.

Avioon. Seuran sihteeri, enti-
nen junioripäällikkö ja todelli-

nen monitoimimies Jouko Vie-
rimaa yhdessä Pallo-Siskojen 
puuhanaisten eturintamaan 
kuuluvan Elinan (e. Räisälä) 
kanssa ottivat kesällä lyhyen 
virkavapaan seuran toimista ja 
kävivät Helsingissä sanomassa 
toisilleen sen tärkeän sanan 
TAHDON. Näihin onnittelui-
hin yhtyy koko green family-
yhteisö, kiittää uhrautuvasta 
asenteesta seuraa kohtaan ja 
toivoo kaikelle yhdessäololle 
pitkää ikää!

Syntyneitä. Elokuussa tuli tie-
toon, että pitkän pelaajauran 
KPV:ssa tehneen Tapani Moila-
sen perheeseen tuli poikavauva. 
Onnittelut Tapanin ohella Ma-
lai-aviopuolisolle.

Synttäreitä. Jonkun verran on 
toimituksen tihkunut tietoja 
edessä olevista palloveikkolais-
ten tasavuosijuhlista. Tuskinpa 
kukaan panee pahakseen, jos 
julkistamme vuoden alkupuo-
liskon ”päivänsankarit” ja toi-
votamme heille muistorikkaita 
juhlapäiviä. Heitä ovat ainakin 
Rolf Finne, Ahti Salo, Eero Van-
tunen, Erkki Ahola, Vesa Mars, 

Väinö Kallio, Raimo Sorvisto, 
Timo Åstrand, Kari Vanhakan-
gas, Jorma Harjunpää, Andr-
zej Moseiko, Esa Yli-Hallila, 
Hannu Helasterä, Matti Järvi 
ja Olli Mäntylä. Jätetään vuo-
det mainitsematta, mutta sen 
verran kerrotaan, että kaikilla 
juhlapäivä on ennen tulevaa 
juhannusta.

Opiskelumenestystä. Kevät-
numero ilmestyi sen verran ai-
kaisemmin, että opiskelussa 
menestyneistä tuli tieto myö-
hemmin. Mutta parempi myö-
hään kuin ei milloinkaan, eli 
valkolakista onnittelut Niina 
Möttöselle, Jenni Leinoselle, 
Juhani Niemelälle, Mika Kor-
kialalle, Jaakko Hanhikoskelle, 
Valter Kankaalle, Jussi Laak-
solle, Sami Räisälälle, Joni Van-
hakankaalle, Timo Heikkilälle, 
Juha Haapaniemelle sekä KPV:n 
juniorikoulun käyneille Hanne 
Ojanperälle, Petteri Forsellille 
ja Jarno Reinikaiselle. Onnitte-
lemme myös prosessihoitajaksi 
valmistunutta Teemu Hietalaa 
ja Jussi Roikoa lastentarhan-
opettajan tutkinnon suoritta-
misesta.

KPV:n 80-vuotisjuhlallisuudet aloitettiin käynnillä kolmen vahvan KPV-vaikuttajan Oskari Niemen, Olli Telimaan ja Väinö Paavolaisen haudoilla. Lähetystön muodostivat Risto Pouttu, 
Olli Peltoniemi, Pekka Kuusela ja airuina olivat Emmi Lehojärvi ja Oliver Uusitalo.

Marraskuiset seurakuntavaalit 
olivat ja menivät suuren kohun 
saattelemana. Toivottavasti Py-
hän kirjan opetus ja perustotuu-
det kestävät. 

Myös jalkapallo ja KPV oli-
vat vaaleissa ainakin sivuroo-
lissa. Sen lisäksi, että takavuo-
sien maalivahtimme, teologian 

tohtori Heikki-Tapio Nieminen 
saarnasi vaalipyhänä suurelle 
kuulijakunnalle kaupungin kir-
kossa ja radioiden äärellä ole-
ville, itse vaaleissa muutama 
palloveikko keräsi läpimenoon 
tarvittavan äänimäärän.

Kokkolan kirkkovaltuustoon 
tuli valituiksi Pekka Nurmi ko-

mealla 131 äänestäjän valtakir-
jalla. Palloveikot ja –siskot tun-
tevat Pekan pelaaja- ja muista 
ansiostaan seuratyössä. Hänen 
lisäkseen ensimmäinen KPV-ju-
niori Tommi Syrjälä (85 ääntä) 
jatkaa valtuustossa kuten myös 
takavuosien KPV-lääkäri Jorma 
Leppälä (54).

Seurakuntaneuvostoon äänes-
tettiin Pekka Nurmi (111 ääntä), 
Esko Hautamäki (101) ja Tommi 
Syrjälä (69). Esko on tuntenut 
seuran asioita Samu-poikansa 
kautta ja lisäksi hän on avus-
tanut Pallo-Veikkoa joulun tär-
keimmästä sanomasta kirjoitta-
malla. Onnittelut valituille.

Kirkon miehiä
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Ristirannankatu 2-4, 67100 Kokkola • P. (06) 868 0220
HUOM! Palvemme nyt entistä pitempään
ma-pe 9.30-19, la 9.30-16, su 12-16

Kuntoa joulupakettiin!

Icebug Attla
älynastalenkkarit

Nyt lAdUlle INterspOrtIN KAUttA!
Kuntohiihtäjän perinteinen suksipaketti

(349,-)
249,-249,-

Atomic Cloud 7 lt
laskettelusauvat +
siteet naisille

energetics Ct 5.5
kuntopyörä

energetics et 5.5
CrOsstrAINer

249,-
(349,-)

249,-

349,-
(449,-)

349,-

299,-
(545,-)

299,-
Naisten 

oma malli

Bauer Supreme One Lite

Mckinley
microfleecekerrasto

Laadukas 
urheilukerrasto
Naisille ja miehille 
omat mallit (49,90)

29902990
Mckinley pro 
Coolmax 
alusasu

Sis.
Atomic 3000 -sukset
Salomon Escape 5 L -monot
Salomon SNS automat -side
Oneway Diamond 640 -sauvat

149,-
(179,-)

149,-
(34,90-39,90)

19901990

Koot: 35-46
49904990

Kokoja koko perheelle

Meiltä saat molemmat.
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Teemme sen mahdolliseksi

Rantakatu 14 A
Kokkola
nordea.fi

Hauskempaa Joulua!

Anna lahjan saajan valita itse 
8 kanavaa noin 50 kanavan 
valikoimasta.

1 täyden kalenterikk:n sitova tilaus. Kaapelikortin avaus 0 € (norm. 29 €), 1. vuosi 0 € (norm. 20 €/
vuosi). Korttitilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Näkyy Anvian ja yhteistyökumppaneiden 
kaapeli-tv-verkkoon kytketyissä kotitalouksissa ja iptv-asiakkailla.

Kokkola: Tehtaankatu 3, ma–to 10–17, pe 10–18, la 10–14 | (06) 833 5600

Lue lisää ja tilaa: anvia.fi/joulu

90
kk24

– vuoden kiinnostavin lahja

kummipojallesi
TV-Mix

Mukana kokkolalaisessa 
jalkapalloilussa!
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