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NOMINATION
GIOIELLI

Vauhti kiihtyy Ykkösessä

KPV 
–

AC Oulu
Sunnuntaina 
8.5. klo 18.30

Kirkonmäen kentällä

( Kipparihalli varapaikka)

Liput:  10/6 euroa

KPV:n  JALKAPALLOKOULU 
JA NAPPULALIIGA

KPV järjestää perinteisen jalkapallokoulun kesäkuun ensimmäisellä viikolla Santahaassa. Jalkapallokoulu 
on tarkoitettu 2003-syntyneille ja nuoremmille tytöille ja pojille (ikäluokat omissa ryhmissään). Koulussa 
käydään läpi lajin perusasioita sekä viihdytään pelaten ja leikkien tunnetusti osaavien vetäjien johdolla. 
Tänä vuonna mukana myös KPV:n nappulaliiga.

Aika 6. – 9.6.2011 (ma-to) klo 17.30 – 19.00 Santahaka (säävaraus Kipparihalli)

Jalkapallokoulun osallistujapaketti sisältää:
– pallon 
– paidan 
– sekä yllätyslahjan.
Hinta 50 euroa maksetaan käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä Santahaassa. Hinta kattaa myös 
jalkapallokoulun jatkon Kirkonmäen kentällä, talven Kipparihallissa, sekä KPV:n nappulaliigan.

Ilmoittautumiset:
KPV:n nettisivuilla: www.jopox.fi/kpv/Jalkapallokoulu. Tai 6.6 klo 16.30 alkaen, Santahaka. 
Ruuhkan välttämiseksi pyydämme ilmoittautumaan nettisivuilla ennakkoon. 
Tiedustelut: Rauno Lesonen 045-6744 594

Jalkapallokoulun jälkeen harjoitukset jatkuvat tiistaisin klo 18.00 – 19.00 Kirkonmäki 3 kentällä (Kirkon-
mäen urheilukentän takana oleva nurmikenttäalue). 
Nappulaliigan joukkueet: CHELSEA (sininen), LIVERPOOL (punainen), ARSENAL (keltainen), ManU (musta), 
ManCity (sky sininen), TOTTENHAM (valkoinen)

Kristian Reinikka on hankkinut komeaan tyyliinsä jalkapallon aakkoset 
KPV:n jalkapallokoulussa. 
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N äinhän se lähti käyntiin myös 
Kokkolassa, jossa Kipparihal-
lissa kohtasivat KPV – PoPa. 

Tuloksenkin jo tiedätte.
Täytyy todeta lyhyesti tähän alkuun 

ja vain henkilökohtaisena käsityk-
senä lisenssikäsittelyn ”sekoilusta” 
kaudelle 2011 seuraavaa. Tämän ti-
lanteen tulema ei ollut vain nyt julki 
tullut AC Oulun tilanne vaan sieme-
net tähän oli kylvetty jo vuosia ai-
kaisemmin. 

Miksi ei alun alkaen ollut pidetty 
kiinni ”kirjoitetuista” lisenssivaati-
muksista? Miksi sallittiin erityisesti 
puutteelliset taloudelliset selvityk-
set? 

Mielestäni taloudenpohjan on ol-
tava kestävällä perustalla. Muiden ns. 
infraan liittyvien vaatimusten tulee 
olla joustavampia. Esimerkiksi meillä 
Kokkolassa katetut istuinpaikat 620 
kpl, kun lisenssiehtojen mukaan pi-
täisi olla 800 kpl. 

Vaikka me olemme kuinka euroop-
palaisia, pelaamme me silti jalkapal-
loa Suomessa suomalaisille, suomalai-
sissa olosuhteissa. Eri asia on sitten, 
kun pelaamme kansainvälisiä otte-
luja. Pelialustan ja muiden vaatimus-

ten tulee täyttää vaaditut ”kriteerit”. 
Uskon, että palloliitossa on nyt otettu 
opiksi ja suomalaista jalkapalloa vie-
dään uskottavampaan suuntaan myös 
taloudellisesti. Kaiken maailman vali-
tuskierteet eivät lisää uskottavuutta. 

Yhteen seikkaan vielä kommentti – 
eikä kovin vähäpätöiseen. Pelaajaso-
pimukset Suomessa. Asiaa on valmis-
teltu ja ”höylätty” Palloliitossa ja nyt 
meille seuroille, varsinaisille ”työnan-
tajille” annettiin viikko aikaa kom-
mentoida asiaa Pääsiäispyhien kes-
kellä. Tuntuu vähän siltä, että tässä 
on pässi kaalimaan vartijana. Olisin 
odottanut, että näinkin tärkeästä asi-
asta olisi annettu pitempi käsittely-
aika seuroissa. Kuka tässä oikeasti on 
seuran/työnantajan ja pelaajan/työn-
tekijän asialla? Tällä sopimusasialla 
ja sen soveltamisella on todella mer-
kittävä vaikutus seurojen talouteen, 
jopa olemassaoloon jatkossa.

No, kausi on puhallettu käyntiin 
myös meillä KPV:ssa kokkolalaisin 
voimin ja nuorin sellaisin. Vote tie-
tänee milloin viimeksi näin on tapah-
tunut. Tämän suuntauksen aloitimme 

jo viime vuonna hyvin tuloksin anta-
malla pelikokemusta ja vastuuta nuo-
rille pelaajillemme. 

Toki tässä on syynä taloudelliset rea-
liteetit ja velvoitteet. Alueen omien 
pelaajien asenne ja halu harjoitella 
ja saada paikka edustusjoukkueeseen 
on se tärkein voimavara, jolla tulok-
sia saadaan aikaan. A-nuorten luopu-
minen sarjastaan, josta olette saaneet 
lukea eri lehdistä, perustuu näiden 
pelaajien ja edustusjoukkueen yhtei-
seen etuun. Meillä tulee olemaan hy-
vin haastava kausi miesten ykkösessä, 
josta kauden päättyessä putoaa 4-6 
joukkuetta tulevan uuden sarjajär-
jestelmän 2012 vuoksi (määrä ei ol-
lut selvillä tätä kirjoitettaessa 25.4). 
Ainoa ja tärkein tavoite on säilyttää 
sarjapaikka. Onnea ja menestystä Kei-
jolle ja joukkueelle.

Harjoitus-/peliolosuhteiden osalta 
tilanne näyttää parantuvan syksyllä 
myös meillä Kokkolassa, jos ja kun 
Santahaan hiekkakenttä saadaan pääl-
lystettyä keinonurmella ja lämmitet-
tynä. Tämä investointi mahdollistaa 
ja jopa ”velvoittaa” myös seuroja te-

kemään pitkäjänteistä ja laadukasta 
juniorityötä ja tarvittaessa yhteistä-
kin sellaista paremman alueen me-
nestymisen kannalta. 

Kiitoksen sanat yhteistyökumppa-
neillemme luottamuksesta alueen 
jalkapallotyöllemme. Toivon ja odo-
tan, että suuri yleisömäärä löytää it-
sensä viheriön laidalle katsomoihin 
kannustamaan joukkueitamme me-
nestymään ja nauttimaan yhdessä-
olosta Pallo-Siskojen tarjoilun myötä. 
Haaste kaudelle on suuri. 

Risto Pouttu
Puheenjohtaja

Alkoihan se sarjakausi 2011 viimeinkin 
lisenssisekoiluista huolimatta

FUTISGOLF 1.6.2011
KOKKOLAN GOLFKENT€LL€ 

Tule viettŠmŠŠn hauska pŠivŠ golffin merkeissŠ, samalla tuet perinteikŠstŠ, 
arvokasta kasvatustyštŠ tekevŠŠ jalkapalloseuraa. Tule itse tai tuo 
mukanasi asiakkaasi tai ystŠvŠsi.

Kilpailu jŠrjestetŠŠn Kokkolassa 
keskiviikkona 1.6. klo 11:30 alkaen ja 
kilpailumuotona on joukkuekisa - 
pariscramble.

PŠivŠ aloitetaan klo 11:30 tulokahveilla ja kilpailun 
sŠŠntšjen esittelyllŠ. EnsimmŠinen kahden 
joukkueen ryhmŠ lŠhtee liikkeelle ykkšstiiltŠ klo 12:00. 
Kun mittelšt viherišillŠ on saatu pŠŠtškseen rentoudutaan hetki 
saunan lšylyissŠ ennen tulosten julkistusta ja palkintojen jakoa.

Osallistumismaksu on 150 €/hlš ja se sisŠltŠŠ:
¥ pelioikeuden, 
¥ kahvit ennen peliŠ
¥ vŠlipalan pelitauolla
¥ saunan sekŠ ruokailun pelin jŠlkeen

Tervetuloa viettŠmŠŠn urheilullista pŠivŠŠ kanssamme!

KPV:n Juniorit ry. (KPV)
Risto Pouttu
Puheenjohtaja

Ilmoittautumiset viimeistŠŠn pe 27.5.  Risto Pouttu Puh. 050 553 8128

       SŠhkšposti: risto.pouttu@kotinet.com

Kiitos!
Kiitos kaikille yrittäjille, jotka ilmoituksin ovat tukeneet tämän 

80. kerran tehdyn Pallo-Veikon ilmestymistä. 
Toivomme seuran jäsenten käyttävän hankinnoissaan näiden 

yritysten palveluita.
Kiitos kaikille lehteä jutuin ja kuvin avustaneille. 

KPV:n hallitus – Pallo-Veikon toimitus

Jo useamman Pallo-Veikon 
työstämisessä mukana ollut 
Reijo Ruotsalainen on päässyt 
näkemään KPV:n toimintaa ko-
konaisvaltaisesti ja erityisesti 
kaupungin laajimmaksi kasva-
neen junioritoiminnan merki-
tystä seuralle.

– Ensimmäinen tutustuminen 
KPV:hen tapahtui sen kautta, 
kun oma poikani aloitti pelaa-
misen. Vuodet opettivat nä-
kemään kuinka tärkeää työtä 
KPV:ssa tehdään nuorten kas-
vattamiseksi fyysisesti ja hen-
kisesti kelpo kansalaisiksi. Juni-
orityötä ei lasten vanhempien 
sovi arvioida vain oman pojan 

tai tytön kannalta, vaan se on 
nähtävä merkitykselliseksi koko 
yhteiskunnalle.

– Tämä KPV:n suuren valmen-
tajaryhmän pyyteetön toiminta 
tuottaa työ- ja yrityselämälle 
hyviä nuoria. Se antaa lapsen 
ja nuoren elämälle pohjaa ja 
siksi siihen kannattaa eri taho-
jen satsata. 

– Yksi vaivaton tapa varsin-
kin yritysten suunnalta on ol-
lut jo vuosikymmenten ajan tu-
kea tämän Pallo-Veikko lehden 
ilmestymistä, koska sillä saatu 
tuotto käytetään tähän arvok-
kaaseen työhön, tietää Reijo 
Ruotsalainen.

Juniorityö antaa
pohjaa elämälle
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– Ensimmäisen seuran johdolta 
tulleen yhteydenoton perus-
teella luulin, että kyse olisi ol-
lut kakkosvalmentajan roolista. 
Neuvottelujen edetessä kuiten-
kin tilanne kirkastui ja marras-
kuun lopulla istuimme kirjoitta-
massa nimiä edustusjoukkueen 
vastuuvalmentajan sopimus-
paperin alle. Miksipä ei tarjous 
olisi kiinnostanut, koska työni 
jalkapalloilun parissa on kes-
kittynyt vuosien saatossa val-
mentamiseen. Toisaalta ratkai-
sua helpotti se, että tarjous tuli 
nimenomaan KPV:ltä, koska tuo 
”vihreä” tuntuu minulle omim-
malta, muistelee Keijo Hauta-
mäki viime syksyn tapahtumia. 
Paljon on sen jälkeen noissa ym-
pyröissä tapahtunut, mistä tark-
kaavaiset seuraajat ovat voineet 
ainakin osan voineet lukea seu-
ran verkkosivuilta. Tämän haas-
tattelun ainekset tallennettiin 
muutamaa yötä ennen kauden 
kick´offia.

Keijo Hautamäellä jalkapal-
loilulle lämmenneen kokkola-
laisen veljestrion vanhimmalla 
on jo kunnioitettavan pitkä 19 
vuoden ura valmentajana. Pää-
osa siitä on sujunut juniorijouk-
kueissa, mutta mahtuu jouk-
koon työtä miesjoukkueidenkin 
kanssa. Koulutusta hän on tois-
taiseksi hankkinut B-tutkintoon 
saakka, mutta nyt on edessä pyr-
kimys päästä A-tutkinnon pää-
sykokeisiin lähiaikoina ja sen 
suorittaminen on edellytys Yk-
kösessä valmentamiselle.

– Edustusjoukkueen pelaa-
jamateriaalin koostamisessa 
on käyty monia neuvotte-
luja seuran hallituksen kanssa. 
Itse olisin halunnut ryhmään 
enemmän kokemusta. Nimiä 
ehdottelin lähinnä viime kau-
den pelaajistoa arvioimalla eli 
siinä mielessä tulin kuulluksi, 
mutta tilanne on se mikä on 
eli taloudelliset resurssit määrä-

sivät liikkumisen rajat. Kylmää 
hommaa kaikille tämä vyön ki-
ristäminen on ollut. Seuran is-
tuvaa hallitusta ei voi syyttää 
näistä talousasioista, joiden 
kanssa nyt joudumme painiske-
lemaan. – Harjoittelua ovat häi-
rinneet sairastelut ja muutama 
pitkäksi venähtänyt loukkaan-
tuminen. Harjoituksia on jou-
duttu vetämään läpi pienellä 
ryhmällä. Elämä on opettanut, 
että tosiasiat on vain pakko hy-

väksyä eikä ole mitään mieltä 
rakentaa joukkuetta velkara-
halla. 

– Joukkueeseen olemme nos-
taneet monta lahjakasta A-
nuorta. Heiltä toivon tervettä 
itseluottamusta ja sitä että ku-
kin tekee sen mitä itse osaa. Ei 
vaadita enempää kuin sen mi-
hin itse kukin varmasti pystyy. 
Rennolla asenteella kohti kau-
den pelejä, vaikka edessä onkin 
pitkä ja kova sarja. Monia heistä 

on jo kauden harjoituspeleissä 
pelannut hyvä pätkiä. 

– Talven opetukset Veikkaus-
liigan piiristä ovat kaikille seu-
roille hyviä opiksi otettaviksi. 
Varmaan jokainen jalkapalloi-
lun parissa työskentelevän nä-
kemys on se, että oli karmea 
talvi. Kolme seuraa oli näky-
västi esillä ja niistä TamU kyllä 
joutaa ulos kilpailutoiminnasta, 
koska vastaanotti kyseenalaista 
rahaa. Mielestäni tapahtumissa 

eivät ole sörssineet vain seu-
rat. 

– Tuleva kausi omassa sarjas-
samme tulee olemaan kova ja 
pitää varmasti sisällään lukui-
sia jännittäviä sekä vähämaali-
sia pelejä. Tyylipisteitä ei jaeta, 
kun kamppaillaan voitoista. 
Moni seura on ilmoittanut sel-
keästi tavoitteekseen nousun, 
mutta yhdellehän se onni vain 
suodaan. Monta myös tippuu ja 
sitä kohtaloa vastaan lähdemme 
tavoiteasettelussa. Hyvä puolus-
tuspelaaminen on meidän ase 
ja sen onnistumisesta saimme 
hyvää näyttöä kenraalissa.

Koska joukkueeseen on nos-
tettu yhdellä kertaa poikke-
uksellisen paljon nuoria, kes-
kustelemme myös laajemmin 
junioripalloilusta, mihin Kei-
jolla on kokemuksen antamaa 
näkemystä.

– Jos lähtee vertaamaan tä-
män päivän tilannetta taka-
vuosiin, niin on ensin syytä 
tunnustaa, että moni asia on 
muuttunut. Valmentaminen on 
entistä haasteellisempaa, koska 
nuorilla on niin paljon enem-
män vaihtoehtoja vapaa-ajal-
leen. Pelaajamäärät ovat suu-
rempia, mutta valitettavasti 
joukossa on paljon pehmeällä 
asenteella mukaan tulleita, il-
man kunnianhimoisia urata-
voitteita. 

– Nuorilta toivon parempaa 
sparraamista, kokonaisvaltaista 
ajattelua siitä, mihin leikkiin ol-
laan lähdössä. Meillä on parissa 
vanhimmassa junioriluokassa 
menossa tavallaan välivuosi, 
mutta sitten nuorimmissa nä-
kymät ovat lupaavia, kun nuor-
ten vastuuvalmennus on saatu 
osaaviin käsiin. Tarkoitan sillä 
pitkän pelaajauran taakseen jät-
täneitä.

Tervettä itseluottamusta
Valmentaja-Keijo toivoo nuorelta joukkueelta:

pe 29.4 KPV FC PoPa to 5.5 KP-V KPV ke 16.4 Blackbird KPV
su 7.5 KPV AC oulu ke 11.5 KPV Såka la 23.4 KPV OLS 2
su 15.5 FC Lahti KPV ke 18.5 IFS KPV su 27.4 VIFK KPV
la 21.5 KPV FC Espoo ti 24.5 KPV IFK J-stad la 7.5 KPV Kiisto
pe 27.5 OPS KPV ma 30.5 YPA 2 KPV su 15.5 Tervarit 2 KPV
ke 1.6 KPV Viikingit ma 6.6 KPV TUS 2 la 21.5 KPV JJK
su 5.6 KooTeePee KPV to 9.6 Öja-73 KPV la 28.5 OLS KPV
su 12.6 KPV PS Kemi ke 15.6 KPV Esse IK 2 to 2.6 KPV TP-Seinäj
la 18.6 HIFK KPV ti 21.6 Into KPV la 11.6 KPV Kraft
la 2.7 KPV PK-35 ke 6.7 KPV FC Folk ke 22.6 VPS KPV
su 10.7 JIPPO KPV su 10.7 KPV KP-V la 2.7 KPV KUPS
su 17.7 KPV Hämeenlinna ti 26.7 Såka KPV
ke 20.7 PoPa KPV ti 2.8 KPV IFS
ke 27.7 AC Oulu KPV ma 8.8 IFK Jstad 2 KPV
su 31.7 KPV FC Lahti to 11.8 KPV YPA 2
su 7.8 FC Espoo KPV to 18.8 TUS 2 KPV
su 14.8 KPV OPS ti 23.8 KPV Öja
la 20.8 Viikingit KPV to 1.9 Esse IK 2 KPV
la 27.8 KPV KooTeePee ke 7.9 KPV Into
la 10.9 PS Kemi KPV su 18.9 FC Folk KPV
la 17.9 KPV HIFK
su 2.10 PK-35 KPV
su 16.10 KPV JIPPO
la 22.10 Hämeenlinna KPV

KPV ottelut 2011

Edustusjoukkue 1.divisioona KPV akatemia 5.divisioona B-juniorit 1.divisioona

SYKSY

Tästä on hyvä jatkaa. Kauden avausmaali on syntynyt, eikä maalintekijästä (Opa Itälä) ole epätietoisuutta. Onnittelemaan kiirehtivät Konsta Tas-
tula ja Janne Hosio. Taustalla iloon yhtymässä valmentaja Keijo Hautamäki.
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KPV:n edustuksen tavoite on 
sijoittua sarjassa paremmalle 
puoliskolle. Kolmentoista jouk-
kueen sarjassa tuo tarkoittaa si-
joitusta kuuden joukossa. Sar-
jasta nousee voittaja liigaan ja 
neljä heikointa putoaa.

Onko tavoite realistinen, on 
ilkuttu monesti talven aikana. 
Talvikausi oli tosiaankin rikko-
nainen. Pelaajarinki on pieni, 
mutta tiivis ja parhaimmil-
laan tasokas. Harjoituspeleissä 
ei oikein tulosta tullut, mutta 
joukkue on koko ajan uskonut 
itseensä. Viimeistään kenraali-
harjoituksessa Vaasassa otettu 
1-0 voitto liigajoukkue VPS:sta 
loi uskon omaan pelitapaan. 

VPS ei pystynyt murtamaan 
puolustustamme, vaikka pääsi 
yrittämään puolisen tuntia 
miesylivoimalla. Sama ilme saa-
tiin pidettyä sarja-avaukseen FC 
PoPaa vastaan. Tuo peli voitet-
tiin 1-0 ja marginaali olisi voi-
nut olla suurempikin. Tärkein 
asia tuloksen takana oli kuiten-
kin yhtenäinen ja uhrautuva 
työnteko joukkueen eteen. Po-
rilaisilla ei ollut yhtään maa-
lipaikkaa Aki Lyyskin vartioi-
malla maalilla.

Mikäli sama yhtenäisyys saa-
daan pidettyä, on tavoite täy-
sin realistinen.

– Yksi peli kerrallaan edetään 
ja tavoitteena on keskittyä vain 
omaan tekemiseen. Muut voi-
vat mennä aivan rauhassa lii-
gaan jo toukokuussa, meille se 
kovin vastustaja on seuraavan 
pelin vastustaja, pohtii valmen-
taja Keijo Hautamäki.

Viime kauden päätteeksi KPV 
otti ykkösessä huikean seit-
semän voiton putken. Tuosta 
joukkueesta perusrakenne on 
säilynyt, vaikka kovia lähti-
jöitä onkin ollut. Puolustus-
linja (Hosio, Kalliokoski, Ha-
kala, Paavolainen) pysyi viime 
vuoden kuosissa. Tosin Jukka 

Hakala loukkaantui ja on pit-
kään poissa. Omissa nuorissa 
oli kuitenkin kasvamassa kova 
mies tilalle. 17-vuotias Harri 
Hujanen on pelannut ehjää 
peliä huippukuntoisen Niko 
Kalliokosken rinnalla. Kaptee-
nin rinnalla on myös loistava 
paikka kehittyä. Akatemiassa 
vahvoja pelejä pelannut Toni 
Räisälä odottaa näytön paik-
kaa puolustuksen laidoille. 

Keskikentältä lähti paljon. 
Patrik Byskatan taito ja peli-
rohkeus arvostettiin liigakut-
sulla Jaroon. KPV ei pystynyt 
vastaamaan kakkosen SJK:n 
palkkatarjouksiin ja Aki Sipilä 
suuntasi ammattilaiseksi Seinä-
joelle. Tarmo Koivuranta puo-
lestaan meni Jarmo Korhosen 
perässä Joensuuhun. Tommi 
Halonen ja Jussi Roiko vaih-
toivat GBK:iin.

Onneksi saimme viime kau-
den kaikki pelit pelanneen Ville 
Luokkalan takaisin VPS:sta ryt-
mittämään keskikentän peliä. 
Georgialainen Nika Kiladze 
tuli Kajaanista ja laidoille mel-
keinpä uusina miehinä koke-
neet Jukka Lyyski ja Olli-Pekka 
Itälä, joilta viime kauden toi-
nen puolikas loukkaantumisten 
vuoksi vihkoon. Omista nuo-
rista on nousemassa potentiaa-
lisia pelimiehiä. Konsta Tastula 
saa vastuuta keskustassa. 

Jarmo Korhosen ”Kokkolan 
Keeganiksi” nimeämä Janne 
Möttönen, Oskari Hinkkanen 
ja Aleksi Kangasvieri tekevät 
töitä pelipaikkansa eteen. 

Kärjessä jatkavat viime kau-
den komeetat Irakli Sirbiladze 
ja Kim Palosaari. 19-vuotisten 
maajoukkueeseen noussut Pa-
losaari on jatkanut kehitystään 
ja KPV:n kookas ja vahva kärki-
pari aiheuttaa vastustajille vai-
keuksia tulevanakin kesänä. 
Viime kaudellahan Irakli voitti 
ykkösen maalipörssin 16 osu-

mallaan. Myös kahdeksan kuu-
kautta sivussa ollut Tom Me-
larti tekee paluuta pelikentille. 
Harjoituksissa Melarti on ollut 
suorastaan jäätävä viimeiste-
lijä, joka vielä yllättää kokko-
lalaiset lääkärin lyödessä lupa-
leiman pelipassiin. 

Omista nuorista lisäksi Teemu 
Mäki ja Samu Laitinen ovat 
edustuksen ringissä ja kärkky-
vät näytön paikkaa. 19 pelaajan 
ringistä peräti seitsemän on ju-
niori-ikäisiä.   

Edustuksen tavoite kuuden joukossa

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!

Peruskunnon rakentamisessa ovat myös juoksulenkit olleet ohjelmassa.
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KPV:n edustusjoukkue Ykkösessä 2011

35 Aki Lyyski
17.3-82
182 cm / 85 kg
- maalivahti
- 28 ottelua. 8 kautta edustuk-
sessa
- muistetaan ykköseen nousuvuo-
den suurena sankarina. Hyvä lähi-
torjuja.

4 Jukka Hakala
7.11.-77
188 cm / 82 kg
- puolustaja
- 70 ottelua. 4 kautta edustuk-
sessa
- pitkään ammattilaiskenttiä kolun-
nut toppari on parhaimmillaan di-
visioonan paras pelaaja. Kärsinyt 
loukkaantumisista ja missaa alku-
kauden.

26 Niko Kalliokoski
26.5.-82
185 cm / 82 kg
- puolustaja
- 163 ottelua. 9 kautta edustuk-
sessa
- Kapteenilla huippukausi viime 
vuonna ja sellaista odotetaan tä-
näkin vuonna. Pääpelivoimaa, lau-
kaisuvoimaa.

8 Janne Hosio
3.3.-85
179 cm / 72 kg
- puolustaja
- 24 ottelua. 1 kausi edustuksessa
- Ikiliikkuja Kemin lahja kotiutui no-
peasti Kokkolaan ja pelasi lähes eh-
jän viime kauden vasemmalla lai-
dalla.

28 Aleksi Paavolainen
24.4.-90
181 cm / 71 kg
- puolustaja
- 47 ottelua. 4 kautta edustuk-
sessa
- Oman akatemian kasvatti valtasi 
viime kaudella oikean laitapuolus-
tajan tontin ja pelasi lähes täydet 
minuutit. Alkaa jo olla rutiinia ja ko-
kemusta divaripelaamiseen.

17 Toni Räisälä
5.4.-90
179 cm / 73 kg
- puolustaja
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- Kauppatieteiden opiskelija liittyi 
ryhmään huhtikuussa. Pystyy pe-
laamaan puolustuksen kummalla-
kin laidalla. Oman akatemian kas-
vatteja. 

23 Harri Hujanen
7.6.-93
182 cm / 75 kg
- puolustaja
- 2 ottelua. 1 kausi edustuksessa
- Oman akatemian kasvatti. Harjoi-
tuspeleissä vahvoja otteita puolus-
tuksen keskustassa ja keskikentän 
pohjalla. Lupaus.

6 Teemu Mäki
30.6.-93
183 cm / 81 kg
- puolustaja
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- oman akatemian kasvatti. Vahva 
vasenjalkainen toppari. Etenee ta-
saisesti pelaavaan kokoonpanoon.

10 Olli-Pekka Itälä
7.11.-77
175 cm / 70 kg
- laitapelaaja
- 65 ottelua. 3 kautta edustuk-
sessa
- Pelaamisen ohella joukkueen toi-
nen valmentaja. Nopea ja hyvä-
juoksuinen laitapelaaja.

13 Jukka Lyyski
26.8.-83
184 cm / 82 kg
- laitapelaaja
- 77 ottelua. 8 kautta edustuk-
sessa
- Kalliokosken jälkeen kolmanneksi 
eniten KPV:n otteluita pelannut pe-
laaja.

15 Konsta Tastula
24.5.-82
180 cm / 70 kg
- keskikenttäpelaaja
- 9 ottelua / 1 kausi edustuksessa
- Oman akatemia kasvatti. Olisi ti-
laus läpimurrolle. Tunnollinen ja 
tarkka tekijämies

22 Nika Kiladze
29.11.-88
185 cm / 79 kg
- keskikenttäpelaaja / toppari
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- Tbilisin kasvatti tuli Kajaanin Ha-
kan kautta Kokkolaan. Harjoitteli jo 
viime syksynä KPV:ssa

7 Janne Möttönen
25.8.-91
175 cm / 60 kg
- keskikenttäpelaaja
- 1 ottelu. 1 kausi edustuksessa
- Jatkuvat sairastelut ja loukkaantu-
miset ovat sotkeneet Kokkolan Kee-
ganin talvea. Olisi herkkää tatsia ja 
liikunnallista potentiaalia, mutta pi-
täisi pystyä ensin ehjään harjoitus-
jaksoon.

18 Oskari Hinkkanen
7.1.-92
177 cm / 69 kg
- laitapelaaja
- 3 ottelua. 1 kausi edustuksessa
- Pystyy pelaamaan vasemmalla 
tai oikealla laidalla. Hyvät kiertei-
set keskitykset erityisosaamisena. 

5 Aleksi Kangasvieri
13.3.-93
183 cm / 70 kg
- laitapelaaja / hyökkääjä
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- Mikään ei ole pyhää tai koskema-
tonta, kun ennakkoluuloton Aksu 
painaa töitä joukkueen eteen. No-
peutta ja kestävyyttä riittää.

16 Irakli Sirbiladze
27.9.-82
193 cm / 85 kg
- hyökkääjä
- 26 ottelua. 1 kausi edustuksessa
- Puhdisti viime kaudella palkinto-
pöydät niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin. Oli ykkösen paras 
pelaaja ja sellaista olisi toiveena 
tälläkin kaudella.

9 Tom Melarti
10.12.-87
183 cm / 83 kg
- hyökkääjä
- 21 ottelua. 2.kausi edustuksessa
- Ristisiteen katkeaminen viime 
kesänä vei pitkälle sairaslomalle. 
Huhtikuun harjoituksissa näyttä-
nyt hurjan potentiaalinsa. Tulee yl-
lättämään kokkolalaiskatsojat.

11 Kim Palosaari
1.7.-92
185 cm / 80 kg
- hyökkääjä
- 29 ottelua. 2 kautta edustuk-
sessa
- Viime kausi oli läpimurtokausi 
oman akatemian kasvatille. Nousi 
keväällä 19-vuotiaiden maajoukku-
eeseen ja haisteli viikon leirillä Sak-
san ammattilaismeininkiä. 

30 Samu Laitinen
9.12.-92
189 cm / 84 kg
- hyökkääjä
- 1 ottelu. 1 kausi edustuksessa   
- Yllättää aina kun sitä vähiten 
odottaa kuten pre-seasonin VPS-
ottelun 1-0 voittomaalin tekijänä. 
Hyviä laukauksia niin vasemmalla 
kuin oikealla. Myös pääpelissä on-
nistumisia.

21 Ville Luokkala
1.6.-88
174 cm / 70 kg
- keskikenttämies
- 94 ottelua, toiseksi eniten / 5 
kautta edustuksessa
- KPV:n kasvatilla oli epäonnea 
talven VPS-jaksolla ja loukkaantu-
minen pilasi koejakson Vaasassa. 
Palasi KPV:hin ja oli heti kauden 
avauksessa PoPaa vastaan isossa 
roolissa keskikentän keskustassa. 

Keijo Hautamäki
29.3.-64
- vastuuvalmentaja
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- Pitkän linjan juniorivalmentaja 
otti pestin edustuksessa. Muistissa 
vielä vuoden 2003 KPV:n B-junio-
rit ja SM-pronssi. Mottona asenne 
ja itsensä peliin laittaminen. Jouk-
kueen hyväksi.

Jorma Herlevi
31.5.-56
- huoltaja
- neljäs kausi edustuksessa
- Vuosia Hermeksen matkassa. Vuo-
sia KPV:n matkassa. Huoltajan teh-
tävä vaatii kutsumuksen.

Jouko Vierimaa
13.3.-62
- joukkueenjohtaja
- ensimmäinen kausi edustuk-
sessa
- Pitkään juniorivalmentajana ja 
joukkueenjohtajana toiminut toro 
jatkaa seuran palvelemista, nyt 
edustuksessa.   

Oheisten 
pelaajien kanssa 

olivat 
sopimukset 
voimassa 
30.4.2011
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Pallo-Veikko-lehti  
painettu jo vuodesta 1966

Pysyy ja 
paranee!

Kodin Terra Kokkola/Karleby 
Heinolankaari 4, 67600 KOKKOLA    

Puh. 020 780 8700

Avoinna: ma–pe 7–21, 
la 7–18, su 12–18

– Sama tunne tässä on, 
kun on ollut aina ennen-
kin kauden alkaessa. Pe-
lihalut ovat korkealla ja 
kropassa on sopivaa jän-
nitettä, kertoo Niko Kal-
liokoski, 28, avauspelin 
ollessa haastattelua teh-
täessä muutaman tun-
nin päässä. Miksipä tuo 
tunne olisi muuttunut, 
kun takana hänellä on jo 
12. kausi miesten tasolla. 
Pelejä on kertynyt KPV-
vuosien aikana jo kunni-
oitettavat 163 ja kaikkien 
aikojen pelaajatilastoissa 
se edellyttää jo 27. sijaa. 
Lisänä ovat neljä pelike-
sää naapurikaupungin 
joukkueissa.

Niko on valmentaja-Ke-
ken esityksestä saanut säi-
lyttää käsivarressaan kap-
teenin tunnusnauhan 
viime kesältä. – Ensin oli 
puhe vain talven harjoi-
tuskaudesta, mutta nyt se 
lienee siinä koko kauden. 
Vastaan en Kekelle pan-
nut ja onhan homma ta-
vallaan kunnia-asia, pe-
rustelee Niko.

– Pelaajarinki on hie-
man kapea, jos lähtee 

huonoja tuntoja kuvai-
lemaan. Kaikki ovat kui-
tenkin mukana hyvällä 
asenteella ja halukkaina 
pukemaan päälleen seu-
ran peliasun”. Kapeutta 
Niko valitteli myös vuosi 
sitten kauden alkuhaas-
tattelussa, mutta lopulta 
ottelumerkintöjä sai pe-
räti 25 pelaajaa ja kausi 
päättyi kunniakkaaseen 
neljänteen sijaan.

– Vuosia mukana ol-
leena on minulle tullut 
se käsitys, että nyt jouk-
kueet koostuvat entistä 
nuoremmista pelaajista. 
Kovin paljon ei ole yli 30-
vuotiaita. Jalkapalloilu on 
mennyt eteenpäin ja var-
sinkin pelaajien taitotaso 
on parantunut. Mielestäni 
tämä ilmenee myös mei-
dän joukkueesta.

– Toivon joukkueen jo-
kaisen pelaajan lähtevän 
kentälle sillä mielellä, 
että periksi ei missään 
vaiheessa anneta. Jokai-
nen antakoon kaikkensa 
joukkueen menestyksen 
hyväksi, olkoon sitten ko-
kenut tai nuori pelimies. 
Kukaan ei saa lähteä mu-

kaan puolivaloilla pelaa-
maan, nöyristelemään ja 
ratsastamaan kaverin sii-
vellä. Vanhemmilta peli-
miehiltä toivon kannus-
tavaa asennetta nuoria, 
ja mikseipä kaikkia muita-
kin joukkuekavereita koh-
taan. Vain tällä asenteella 
menestytään.

– Tällaiset muistot ovat 
siitä ajasta, kun itse tulin 
A-juniorina miehiin ja 
siitä aion jatkaa nyt nuo-
ria kohtaan. En potki ke-
tään takamuksiin, mutta 
pyrin rohkaisemaan ja 
kannustamaan sekä ko-
rostamaan sitä, että mi-
tään ei kentällä saada il-
maiseksi.

– Alkanut sarja tulee ole-
maan erittäin haastava. 
Nousijat ovat kovaa tasoa, 
kuten jo ensimmäinen ot-
telu todisti. Hyvä päätös 
lopulta on se, että voit-
taja nouseekin suoraan, 
mutta vastaavasti neljän 
putoajan määrä tuntuu 
kovalta. Siinä välimaas-
tossa pitää pystyä tais-
telemaan. Turhia pelejä 
sarjassa ei tule olemaan. 
Oma pelimme ei vielä ole 

ollut uomissa ja sitäkin 
voin perustella. Jonkin ta-
son altavastaajan rooli on 
kauden avaushetkellä.

– Pelaajien kunnossa 
ei pitäisi olla suurempia 
huolen aiheita. Eniten sai-
rastelleilla pohja ei ehkä 
ole vielä parasta luokkaa, 
mutta kevään pelit ovat 

todistaneet, että 90 mi-
nuuttia kyllä kestetään. Se 
on tarpeen, kun joka vii-
kolle tulee kovia pelejä.

Omasta, jo kunniak-
kaasta pelaajaurastaan 
Niko ei suostu keskustele-
maan lähtien siitä ajatuk-
sesta, että lopettaminen 
olisi mielessä. Pelaavat-

han Jari Litmanen,40, ja 
Ryan Giggs, 37, kuin pa-
rasta kauttaan. – Ikä on 
minulle nyt vain numero 
ja muut antavat ymmär-
tää sen hetken, jolloin 
olisi siirryttävä katsomon 
puolelle. Jalkapalloilusta 
en tule koskaan olemaan 
täysin erossa, lupaa Niko. 

Kovia pelejä riittää joka viikolle
Kapteeni-Niko tietää kokemuksesta:

Niko Kalliokosken pelaajaura KPV:n edustusjoukkueessa käynnistyi vuonna 2000.
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– ja tila toimii.

Tuomas Hakunti 
Kaisa Erkkilä
Olli Hakunticlip

Laadukkaat 
Four Reasons 
tuotteet meiltä!

www.parturikampaamoclip.fi   puh. (06) 831 6655   Itäinen Kirkkokatu 16

Kokkolan Konetarvike
Ouluntie 5, 67100 KOKKOLA

Puh: 050 324 7497

Toimiala: Hydraulisia laitteita ja tarvikkeita

    * konetarvike@suomi24.fi

Lue lisää: http://www.fonecta.fi

NYT ROMUT TALTEEN!!
ROMUKERÄYS KODIN TERRAN PIHALLA 
SIIRTOLAVA PAIKALLA 13.5 – 15.5

KERÄYKSESSÄ VASTAANOTETAAN:

SEKALAISTA METALLIROMUA:
– metallirakenteiset kalusteet: kuten puutarhakeinut, tuolit, mattotelineet, 
   kuivaustelineet
– pienmetallit: kattilat, peltipakkaukset, tölkit, alumiinifoliot, vanhat naulat 
– autojen ja koneiden metalliosat: moottorit, irtopellit, jouset, vanteet, akselit 
– pienkojeet ja laitteet: moottorisahat, ruohonleikkurit, kottikärryt, polkupyörät, 
   kiukaat
– kattopellit, kaapelit, käämit, putket, tangot, tyhjät tynnyrit
– maatalousromut: äkeet, jyrät, aurat
– pesukoneet, liedet

KERÄYKSESSÄ EI VASTAANOTETA!
– ongelmajätteitä (akut, paristot, maalit, liimat, öljyt)
– seka- ja talkoojätettä
– kylmälaitteita (jääkaapit ja pakastimet)
– kaasupulloja
– elektroniikkajätettä (televisiot, tietokoneet, printterit jne.)

NYT ROMUT TALTEEN!!
ROMUKERÄYS KODIN TERRAN PIHALLA 
SIIRTOLAVA PAIKALLA 13.5 – 15.5

KERÄYKSESSÄ VASTAANOTETAAN:

SEKALAISTA METALLIROMUA:
– metallirakenteiset kalusteet: kuten puutarhakeinut, tuolit, mattotelineet, 
   kuivaustelineet
– pienmetallit: kattilat, peltipakkaukset, tölkit, alumiinifoliot, vanhat naulat 
– autojen ja koneiden metalliosat: moottorit, irtopellit, jouset, vanteet, akselit 
– pienkojeet ja laitteet: moottorisahat, ruohonleikkurit, kottikärryt, polkupyörät, 
   kiukaat
– kattopellit, kaapelit, käämit, putket, tangot, tyhjät tynnyrit
– maatalousromut: äkeet, jyrät, aurat
– pesukoneet, liedet

KERÄYKSESSÄ EI VASTAANOTETA!
– ongelmajätteitä (akut, paristot, maalit, liimat, öljyt)
– seka- ja talkoojätettä
– kylmälaitteita (jääkaapit ja pakastimet)
– kaasupulloja
– elektroniikkajätettä (televisiot, tietokoneet, printterit jne.)

Seuratoiminnassa vuoden-
kierto alkaa yleensä siitä 
päivästä, jolloin valitaan 
seuraavan vuoden vas-
tuunkantajat. KPV:n koh-
dalla tuo päivä oli 22.11. 
2010, jolloin Risto Pouttu 
valittiin seuran ykköspos-
tille. Tätä päätöstä ovat 
seuranneet mm. seuraa-
vat ratkaisut:

23.11. julkaistiin tieto, 
että edustusjoukkueen 
valmennuksesta vastaa-
vat Keijo Hautamäki ja 
Olli-Pekka Itälä.

29.11. alettiin tehdä pe-
laajasopimuksia ja ensim-
mäisinä kirjoittivat ni-
mensä Jukka Hakala, Samu 
Laitinen, Harri Hujanen ja 
Oskari Hinkkanen.

7.12. pelaajajoukkoon 
liittyivät Aleksi Paavo-
lainen, Kim Palosaari ja 
Teemu Mäki.

14.12. seuraavina pe-
laajasopimuksen allekir-
joittivat Niko Kalliokoski, 
Jukka Lyyski ja Janne Möt-
tönen.

22.12. tiedettiin kertoa, 
että Kim Palosaari oli saa-
nut kutsun poikien maa-
joukkueleirille.

11.1. 2011 pelaajalistaa 
täydensivät Janne Hosio, 
Konsta Tastula ja Aleksi 
Kangasvieri.

27.1. saatettiin esitellä 
uusi georgialaisvahvistus 
Nika Kiladze yhdessä Aki 
Lyyskin kanssa.

23.3. pantiin sinetti KPV:
n osalta Ykkösen lisenssis-
pekulaatioille.

5.4. kerrottiin Kim Palo-
saaren osallistuvan Saksan 
2. bundeliigaan nousseen 
Braunsweigin  viikon har-
joitusleirille.

5.4. italialainen maali-
vahdiksi kaavailtu Ales-

sandro Marzuoli kävi 
kääntymässä ”ankeassa” 
Kokkolassa ja seuraavana 
päivänä saatettiin kertoa 
korvaavaa apua olevan 
tulossa Kuopiosta Tuomas 
Kolehmaisen hahmossa. 

Koossa oli tuossa vai-
heessa 18 pelaajasopi-
musta, kun jo edellis-
kaudella olivat jatkosta 
sopineet Olli-Pekka Itälä, 
Tom Melarti ja Irakli Sir-
biladze.. Ilahduttavaa, että 
ryhmässä on vahva panos 
oman juniorivalmennuk-
sen tuotoksesta.

18.4. oli kutsuttu väki 
seuran kevätkokoukseen. 
Vähäinen oli osallistujien 
joukko, jolle eurojen liike 
seurassa tehtiin selväksi.

19.4. kerrottiin kaikille 
tiettäväksi, että A-nuo-

rilla ei osallistuta liiton 
toimintaan vähäisen pe-
laajamäärän vuoksi, vaan 
tuon ikäluokan pelaajat 
keskittyvät edustusjouk-
kueeseen ja pelaamaan 
kakkosjoukkueessa V di-
visioonaa.

28.4. Sopimuspelaa-
jien joukkoon liittyi Ville 
Luokkala, ainut joka peli-
minuutin viime kaudella 
pelannut.

Sairastelut ongelmana

Oikean kuvan saamista 
joukkueesta talven ja ke-
vään harjoituspeleissä ra-
sittivat lukuisat sairastu-
miset ja loukkaantumiset. 
Pahimmat olivat Jukka Ha-
kalan polvivamma, Irakli 
Serbiladzen nenäluun 

murtuma sekä Olli-Pekka 
Itälän, Tom Melartin ja 
Jukka Lyyskin edelliskau-
della saadut vammat. Tu-
lokset tukevat asiaa:

22.1. AC Oulu – KPV 3-0
19.2. KPV – OPS 1-1
27.2. GBK – KPV 2-1
10.3. KPV – GBK 0-3
26.3. OPS – KPV 2-0
3.4. KPV – VIFK 2-1
16.4. JBK – KPV 3-1
21.4. VPS – KPV 0-1

Lisäksi KPV-Akatemiassa 
pelasi muutama edustus-
joukkueen pelaaja Suo-
men Cupin otteluita:
15.1. KPV – IFK Jakobstad 
6-0
25.1. KPV – GBK II 2-0
6.2. KPV – FC88 6-1
8.3. KPV – GBK 1-2

Kohti uutta pelikautta

Luulajassa otettiin tämä kuva A-junioreista noin puoli vuosisataa sitten. Takana vas. Ta-
pio ”Pippana” Raatikainen, Raimo Kuula, Kari Raatikainen, Hannu Sulkala, keskirivissä 
Eero Kuokkanen, Olli Peltoniemi, Tuomo Esko, Antero Lehto ja Timo Lehto sekä Hannu Wik-
ström, Jorma Wacklin ja Kimmo Kangas.

Vähissä ovat,
hanki omasi!
Saatavilla 40 euron hintaan.

MyynTi MänTySAAREn 
KiRJAKAuPASSA  
JA HALPA-HALLiSSA
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Puh. 020 7851750
www.blaxar.fi

MYÖS HUOLTO- JA VARAOSAT
Kauppakaari 2, 67600 Kokkola

Puh. 020 741 0480
Avoinna ark. 7-17. La 9-13.

www.kokkolanet.com/tyokaluassa

Hyvän myyntituloksen ja 
arvostuksen saanutta, 
KPV:n 80-vuotisesta 
toiminnasta kertovaa kirjaa 
on vielä rajoitetusti 
saatavilla 40 euron hintaan.

Myynti Mäntysaaren 
KirjaKauPassa
ja HalPa-Hallissa.

Kokkola,
Mannerheiminaukio 2
puh. 010 444 3560
Puhelun hinta 8,28 snt/puh+12,0 snt/min.

Kiikaroi 
tulevaisuuteen:

opiskelu, ajokortti 
tai vaikkapa
vaihto-oppilasvuosi
ulkomailla.
Aloita
kuukausisäästäminen
ajoissa!

PALLO HALLUSSA
Merilinjan viikottaisten konttiliikennevuorojen avulla yrityksesi 
rahti kulkee kaikkialle maapallollamme – tai sieltä Suomeen. 
Helposti, joustavasti ja edullisesti. www.merilinja.fi 

Solutions for handling 
raw-materials

Måttisenkatu 3, 67700 KOKKOLA  |  Puh. +358 207280 680  |  Fax. +358 6 8326 811  |  info@mesmec.fi  | www.mesmec.fi
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Urheiluseuran ja mikseipä 
muunkin yhdistystoiminnan 
elämälle ovat aina lyöneet 
oman merkittävän leimansa 
pyyteetöntä työtä tekevät, sille 
vapaa-aikaansa uhraavat jä-
senet. Voi helposti kysyä, että 
missä mentäisiin tai mitä olisi 
jäänyt saavuttamatta ilman 
näitä ”stahanovilaisia”. Vuo-
sien varrella on tässä lehdessä 
esitelty heitä, KPV:n hyväksi 
toimineita, esimerkkeinä sekä 
kannustuksena toisille. Toivot-
tavasti tämä tapa vastaanote-
taan myös tunnustuksena ja 
kiitoksena. Tällä kertaa vuoro 
tuli Hannu ”Ritzi” Ritolan 
kohdalle. Seuraavat, kysymyk-
siin saadut vastaukset, kertovat 
Hannun urasta alkaen nappula-
jalkapalloilijana, valmentajana 
ja nyttemmin yhtenä keskei-
sistä lenkeistä seuran tärkeässä 
markkinointijaostossa.

– Upposin seuran organisaa-
tioon talkoomielellä peliurani 
jälkeen, kun näin kuinka vai-
keaa varainhankinta on ja sillä 
tiellä olen. Takana on maalivah-
tivalmennusta, johtokunnan 
jäsenyyttä, neljä puheenjohta-
javuotta ja nyt markkinointija-
ostossa.

– Pelaajaura seurassa eteni A-
junioreihin saakka ja edustus-
joukkueen ringissä olin kolme 
vuotta, mutta peliaikaa oli vai-
kea saada, kun kilpailijana oli 
KPV-legenda ”Gee” Isosaari. Pe-
liaikaa alkoi löytyä, kun Pekka 
Lyyski otti Ahvenanmaalta 
yhteyttä 1980 ja siitä alkoi 
14 vuotta kestänyt kiertolais-
elämä.

– Seuratoiminnan eri jaos-
toissa olen kokenut mielui-
sana ja yhteistyö on luistanut, 
kun lähimpänä kaverina on 
ollut Kuuselan Pekka. Mukana 

ololle näen montakin syytä. 
Olen mukana, kun pystyn aut-
tamaan. Vihreä veri vetää, kun 
näkee, että ollaan oikealla tiellä 
kassaongelmista huolimatta. 
Työlle ja seuralle kunniaksi 
on, että yhtään pelaajapalkkaa 
ei ole ollut myöhässä kolmeen 
vuoteen. Paljon työtä se vaatii. 
Etenkin, kun tekijöitä ei ole riit-
tänyt jonoksi asti. Viime vuo-
sina työni on ollut pääasiassa 
markkinointia, ottelutapahtu-
mien ja vip-tilaisuuksien jär-
jestelyä.

– Hyviä kokemuksia on vuo-
sieni varrelle riittänyt. Niitä 
ovat sarjanousut, mutta vuo-
den 2006 Suomen Cupin fi-
naali oli hienoa aikaa. Se oli 
hieno KPV-joukkue. Mieleen on 
jäänyt myös hieno muisto pal-
lopoikana olosta Eurooppa Cu-
pin ottelussa KPV – Celtic. Olin 
Celticin maalin takana ja hei-
dän molarilla oli isossa lippa-
lakissa purkkaa, jota hän meille 
pallopojille aina välillä heitti. 
Vuosi oli 1970.

– Rajallinen vapaa-aika on 
tärkein syy siihen, miksi niin 
harva pelaaja jatkaa seuraorga-
nisaatiossa pelivuosien jälkeen. 
Oma pelaajaura vie paljon ai-
kaa perheeltä ja moni ottaa ai-
kalisän palloilusta. Sen jälkeen 
on vaikea innostua hommasta 
uudelleen, ellei ole omaa jäl-
kikasvua mukana. Tietysti on 
kiva huomata vapaat kesävii-
konloput.

– Jatkoa ajatellen seurojen pi-
täisi tehdä selväksi oma linja, 
mikä sarjataso on oikea. Kok-
kolan talousalue ei oikein elätä 
tämän enempään. Budjetti pi-
täisi tuplaantua, jotta sarja-
nousu olisi mahdollinen ja se 
vaatisi 2-3 vuoden panostuksen 
vahvoilta yrityksiltä. Senkin jäl-

keen pitäisi budjetin nousta ta-
saisesti. Liiga syö minimissään 
550 000 euroa eli nyt mennään 
talouden ehdoilla ja odotellaan 
lottovoittoa.

– Varainhankinta urheilussa 
on äärimmäisen haastavaa. Tai-
kakeinoja ei ole. Pitäisi löytää 
tarpeeksi sitoutunut ryhmä yri-
tyksiä ja tekijöitä, jotka uskovat 
asiaan ja sitten tehdä työtä pit-
käjänteisesti. Myös omaa liike-
toimintaa ideoimalla voisi ke-
ventää talouspaineita.

– Seuran organisaatiota on 
vaikea muuttaa, kun työt teh-
dään oman toimen ohella. 
Haluan heittää pallon myös 
liitolle, josta pitäisi saada enem-
män taloudellista tukea esimer-
kiksi työvoiman palkkaami-
seen. Nykyään siltä suunnalta 
tulee vain lähinnä erilaisia vaa-
timuksia markkinoinnin kehit-
tämiseen, ottelutapahtumien 
hoitoon jne. Seuran omat re-
surssit ovat aika vähissä. Talo-
udellisen tuen myös yhteiskun-
nan ja kunnan suunnalta pitäisi 
olla tuntuvampaa. Alkuun voisi 
lähteä vaikkapa vapauttamalla 
seurojen junioritoiminta halli- 
ja kenttävuorojen maksuista. 

– Talven ja kevään kotimai-
set jalkapallouutiset ovat kiel-
tämättä vaikuttaneet markki-
nointiin. Herkästi kysellään, 
että onko seuroilla puhtaat 
jauhot pussissa. Varmasti myös 
luottamus ulkomaisiin pelaajiin 
on kärsinyt kyseisten tapahtu-
mien takia. Suomifutis ei kai-
paa tällaista julkisuutta.

– KPV:n markkinoinnissa 
myönteisinä tekijöinä nou-
see esille asiakkaan kanssa ju-
tellessa seuran pitkä perinne, 
hyvä juniorityö ja viime vuo-
sien hyvä menestys edustus-
joukkueella. 

Talous sanelee seuralle raamit
Markkinointi-Hannu tietää:

Vihreä väri lähtee Hannulla sydämestä.

Toimintamme on aina perustu-
nut vapaaehtoisuuteen. Siksi se 
rikastuttaa elämää ja antaa lisää 
potkua arkeen.

Meidän näkyvä osuutemme 
KPV:ssä on edustuksen peleissä 
kahvin, virvokkeiden ja makka-
ran myyminen ja klubin tilojen 

kunnossapitäminen sekä vip-ti-
laisuuksissa avustaminen. 

Kauden ensimmäinen peli 
tullaan pelaamaan Kippari-hal-
lissa.

Pelien siirtyessä Keskusken-
tälle myyntipisteitä pyritään 
lisäämään, että saisimme pal-

velun pelaamaan paremmin. 
Jotta tämä onnistuisi, tulemme 
tarvitsemaan lisää naisia jouk-
koomme!

Tällä hetkellä meitä on alle 
10 aktiivista. Haaveena olisi-
kin saada noin 15-20 naisen 
porukka.

Toivotan kaikki uudet tulevat 
ja jo olevat Pallosiskot lämpi-
mästi tervetulleiksi kaudelle 
2011!

Kaikki KPV:n toiminnasta 
kiinnostuneet naiset ja tytöt!

Ota yhteyttä Elinaan (puh. 
050 412 0184) tai tule kahville 

kesäkuun alussa kioskiimme 
Keskuskentällä. Kerromme lisää 
toiminnastamme, toivottavasti 
sinäkin innostut siitä!

Elina Vierimaa

Pallo-Siskoilta kehon ravintoa

Elina Vierimaa ja Kristiina Ihalainen palvelevat nakkimyynnissä. Pia Heikkell-Tastula, Leena Luokkala ja Päivi Harju työvuorossa.
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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

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

Niittykatu 6, 67100 Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111  www.mesiel.fi

Levytie 3, 67800 Kokkola

Puh. 0400 564206

DIGI - OFFSET - KOHO - FOLIO

PAINO

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

www.valikangas.fi

Priotec Oy
Ahertajantie 2, 67800 KOKKOLA

Puh: 06 831 1114
Fax: 06 831 1115

Toimiala: Muovituotteita

Asianajotoimisto  
Hannu Laakso

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

www.hlaakso.fi 

koulutuskalenteri.kpedu.fi

www.kpedu.fi

Hae koulutustarjonnasta 
valitsemalla opisto, 
koulutusala tai paikkakunta. 
Voit hakea myös hakusanalla.
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Kyllä on maailma toisenlainen 
kuin ennen.  Monella lailla. Esi-
merkiksi tietokone- teknologia 
on viimeisen 15 vuoden aikana 
muuttunut suorastaan räjähdys-
mäisesti – tietokoneita on maa-
pallolla käytössä jo 1 miljardi; 
Googlellakin on 31 miljardia 
käyttäjää kuukaudessa; Inter-
netin kautta eletään kohta lä-
himmissäkin ihmissuhteissa, 
pian toimitaan vain virtuaali-
maailmassa (KP 05.04.), ja niin 
edespäin.

Eikä muutos ole tapahtu-
nut yksinomaan tällä alueella, 
vaan ihminen itsessäänkin on 
muuttunut.  ”Minä, minä ja mi-
nun, minun” on vallannut ih-
mismielen. Se vaikuttaa ja vai-
keuttaa jokapäiväistä elämää 
monessa mielessä.  Niin urhei-
luelämääkin. Eikä vähiten jal-
kapalloilussa. Raha on alkanut 
ratkaista ja hallita.  Se pitää seu-
rat pystyssä ja joukkueet koossa.  
Rahalla saa ja hevosella pääsee!  
Välistä liiankin lujaa (vrt. RoPS, 
tai TamU.).

Toista oli ennen.  Vanhan peli-
miehen ajatukset lentävät kauas 
taaksepäin – aikaan jolloin:

– Sota oli jätetty taakse ja pot-
kittiin pakkauspahveista puris-
tetuilla palloilla!

– Alkoi ”Vänin jalkapallo-
koulu” ja tutuksi tuli silloisen 
kaupungintalon, nykyisen teat-
terin pannuhuone, jossa pal-
loja ja muita varusteita pidet-
tiin.  Niin siellä pidettiin myös 
Vänin isälliset ”ihmissuhdekou-
lutukset”!

– Rautatientori oli kaupun-
gin jalkapallo-Mekka ja Poh-
janmaan Kauppiaiden talo 
maalipommitusten toisena 
kohteena.

–  Jopa koppilava-autoilla 
lähdettiin pelireissuille Jeppik-
seen.

– Mentiin ja uhrattiin koko 
Pääsiäinen jalkapalloleirillä 
Kalajoen särkillä. Ukkomiehet-
kin!  Ja joka iikka vain ruoka-
palkalla!

– Hiltusen Aarnen laukkupa-
jan varustekassit olivat ainoa 
kauden korvaus!

– Seuran avittama työpaikka 
oli lottovoitto ja siten korvaus 
pelaajalle!

– Joskus saatiin kuitenkin voi-
tosta ”pinnarahaa” jopa silloi-
set 50 markkaa, pikkuisen yli 
kahdeksan (8!) euroa!

– Ennen pelikauden alkua 
useimmiten pelaajat itse keräsi-
vät listan niistä seuran kannat-
tajista, jotka omilla autoillaan 
suostuivat ”kuskeiksi” pelimat-
koille. Usein kuitenkin kävi kus-
kikato ja pelaajat joutuivat ot-
tamaan omat autonsa!

– Pääosin pelaaja- ja muilla 
talkoovoimilla tehtiin parikin 
hienoa harjoituskenttää, ensin 
Raviradalle ja sitten Patamäelle. 
Molemmat tuottivat oivallisen 
hedelmän.

– Pelaajat päättivät palkita itse 
itsensä Mestaruussarjaan nou-
sun kunniaksi ja järjestivät jät-
timäisen kirpputorin Urheiluta-
lon maapohjahalliin.

Mutta ennen nousujuhlaa 
vietettiin yksi syvällisimmistä 
hetkistä ainakin vanhan peli-
miehen seurahistoriassa – Ur-
heilutalon yläsalin aulassa!

Heru Tiainen ja Rexi Sarlin 
olivat koonneet meidät sinne 
”pikku palaveriin”.  He totesi-

vat yhteen ääneen, että tähän 
saakka tähtäin on ollut vain yh-
dessäolossa ja pelailtu mitä pe-
lailtu, savolaisittain ”vuan naa-
tiskeltu” ilman maalia (maaleja, 
lat.huom.)! Jopa siihen malliin, 
että eräässä pelaajapalaverissa 
oli otettu esille semmoinen-
kin asia, missä mietittiin miten 
kierrättää pelaajia joukkueessa, 
jotta kerettäisiin kesälomaakin 
pitää!

Oltiin vakavina.  Tuona talven 
1966 pimentyvänä iltahetkenä 
yläaulan ikkunapenkeillä lyö-
tiin päät yhteen ja kättä päälle, 
että nyt näytetään. Yksissä tuu-
min päätettiin lopettaa pelaile-
minen, ”naattiminen” ja ke-
sälomahaihattelut ja – asettaa 
totinen päämäärä ja alkaa hom-
miin!  Sitouduttiin yhtenä jouk-
kona KPV:n nimen alle jouk-
kueena ja seurana.  Vieläkin 
sytkähtää sydänalassa!

Tulos tiedetään.  Samanlaista 
sitoutumista kaivattaisiin tänä-
kin päivänä.  Mutta maailma 
on muuttunut.  Raha ratkaisee.  
Vain sen kautta sitoudutaan 
kaikkialla muuallakin.  Muissa-
kin seuroissa.  Naapurissakin. 
Vaikea on ajatella paluuta takai-
sin entisten pelimiesten kaltai-
siin talkoisiin.  Lienee tällaisella 
maailman menolla jotensakin 
jopa ymmärrettävääkin.

On kuitenkin eräs alue, jolla 
”talkoita” voitaisiin jatkaa.  Yh-
teisöllisyys!  Siitä kuulee paikoin 
puhuttavan ja jossakin jopa pe-
räänkuulutettavankin. Ihmiset 
nykyään enenevässä määrin lo-
keroituvat ja rakentelevat muu-
reja ympärilleen niin, etteivät 
edes kerrostalon naapuriaan 
tunne.  Kuinka olisikaan toi-
senlaista murtautua ulos, kuu-
lua johonkin ja alkaa sellainen 
aika, jossa ”me, me ja meidän, 
meidän” saisi sijaa.

Kuinka yksinkertaisesti yhtei-
söllisyystalkoot voisikaan to-
teutua ottamalla KPV täydestä 

seurana ja joukkueena – täyttä-
mällä katsomot ja liittymällä jä-
seneksi.  Ja ne, joilla energiaa 
riittää, ottamalla osaa aktiivitoi-
mintaan. Monenmoiseen, joista 
tämänkin ”Palloveikon” sivuilla 
puhutaan.  Saattaisivatpa siitä 
pelaajatkin kostua, ylimääräistä 
potkua saada ja varmana siten 
yhteisöllisyyttä kasvattaa.

Jukka Peltoniemi
Sivutukimies nro 4

P.S.  Palloilussa suurimpia yh-
teisöllisyyden tunteita itse koin 
joukkueessa, missä yhteiskun-
nan koko kirjo näyttäytyi eko-
nomista satamatyöntekijään 
ja yrittäjästä juoksupoikaan.  
Mutta oltiin yhtä!  

Ja mikä merkillistä, vielä tä-
näkin päivänä.  KPV:n Pappa-
kerho on ollut sellainen remmi, 
missä yhä on samaa yhteisölli-
syyttä saanut kokea – Palloveik-
kolaista! 

Näin me sen koimme

Jukka Peltoniemen ja Matti järven valmentajatyön kruununa oli A-nuor-
ten Suomen mestaruus 1969, jonka ansiosta kukkaset käsissä.

Kuva kertoo siitä ajasta, jolloin talkootyö oli arvostettu, voimissaan ja sponsoriajattelu seurojen rahankeruussa hieman toisella pohjalla kuin ny-
kyään. Urheilutalon maapohjahallina tunnettu tila, ja vähän muutkin talon tiloista, täyttyivät KPV:n kirpputorilla niin myytävästä tavarasta kuin 
myyjistä ja ennen kaikkea tuhansista ostajista.

Muistista poimittua
Ajokortti tuli
Katsastusmies Gustav Berg-
roth oli tuttu ilmestys Kok-
kolan jalkapallokatsomossa. 
Näin myös keväällä 1958, 
kun KPV kohtasi NIK:n (6-
0) maakuntasarjassa. Yksi 
ottelun maaleista oli kauden 
komeimpia. Vanhakankaan 
Timo keskitti vasemmalta 
ja oikeana laitahyökkääjänä 
pelannut Jarmo Isohanni la-
tasi suoraan ilmasta yläkul-
maan.

Seuraavana päivänä oli Jar-
molla inssiajo. Kupilan kuor-
murilla mentiin tenttiin kat-
sastusasemalle. Bergroth 
näki ”Jarren” sukunimen ja 
kysyi: ” Olikohan siinä eili-
sessä pelissä mukana ollut ja 
komean maalin tehnyt Iso-
hanni sukulaisia vai muuten 
tuttuja?” 

– Minä pelasin eilen, vas-
tasi Jarmo.

– Ajetaan nyt pikkusen kui-
tenkin, tuumasi Bergroth.

Niin sai Jarmo hakea 
kuorma-auton kuljettami-
seen oikeuttavan ajokortin 
lähestyvän lakkiaisjuhlansa 
kunniaksi komisario Juhani 
Korhoselta.

Postia Napapiiriltä
KPV:n A-juniorit olivat pe-
laamassa 1956 Rovaniemellä 
ja pelasivatkin hienosti. 1-0 
voitto tuli Kokkolaan ja kau-
den päätteeksi ensimmäinen 
SM-mitali seuralle, pronssia. 
Joukkueen matkanjohtajana 
oli Torpan ”Lella”, jolla on 
ollut takataskussaan aina 
hyviä juttuja ja kepposia-
kin. Pelin jälkeen hän nap-
pasi Kuusisen Jussin peli-
kengän, pisti sen pakettiin 
ja postiin.

Tarina ei kerro, miten Itä-
kirkkokadulla asia selvitel-
tiin, kun kengän mukana 
oli kirjelappunen:

Kiitos rakas kulta ihanasta 
yöstä. Sinulta unohtui tämä 
kenkä Rovaniemen hotelli-
huoneeseen. Pirkko.

------

Jos jollakin on vastaavan-
laisia hauskoja tapauk-
sia muistissa, niin kerto-
kaa vaikkapa Votelle ja 
tallennetaan ne yhteiseksi 
iloksi.
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Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700
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TELAT     KARTIOT
PUTKET  PAINELAITTEET
LIERIÖT  KONEISTUKSET

Ahertajantie  18  67900  KOKKOLA
Puh: 0201880 650   Fax: 020 1880 660
Sähköposti:
ETUNIMI.SUKUNIMI@VAAHTOGROUP.FI
Nettiosoite: WWW.VAAHTOGROUP.FI

Kvikantintie 5 Kvikantvägen, 67800 Kokkola, Karleby, Finland
puh / tfn: 06-866 7700, fax 06-866 7750

e-mail: ab.oy@tallqvist.fi

www.kokkolanteollisuuspinnoitus.fi
Ahertajantie 8 67800 Kokkola

Puh. 020 700 1215
myynti@mac-steel.fi

Laserleikkaus – Särmäystyöt

Öjantie 43, 68550 Kokkola
Tilaukset: puh. (06) 8340 509, fax. (06) 8340 556

Sähköposti: jatehuolto@reinikkaoy.fi
www.reinikkaoy.fi

Päivystysnumero: 050 367 9193

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

Aika ihana valo. 
Sehän kaksinkertaistaa 
tämän huoneen neliöt.
Maan luotetuin* välittäjä tietää mitä Suomi 
kodissasi rakastaa. Lähimmän kotisi tuntijan 
löydät osoitteesta www.opkk.fi .
* Taloustutkimus Oy: Kiinteistönvälitysketjut 2010

KPV:n 
fanituotteet 

myy
Intersport!

Legendaarinen urheilutoimittaja Juhani ”Jukka” Korhonen kirjoitti 
vuosien varrella tuhansia pakinoita Keskipohjanmaahan. Niistä koot-
tiin aikanaan kirja ”Rakkaudesta urheiluun”. Tässä lehdessä on jul-
kaistu muutamia jalkapalloiluun liittyviä Jukan pakinoita tai osioita 
niistä. Seuraava näyte on vuodelta 1969.

Eikö suomalainen halua olla hyvä
Suomen jalkapallomaajoukkueen hävittyä reippaasti Ruotsille 
on Aamulehti pohtinut koko sivun kokoisessa jutussaan, jossa 
jalkapalloilun tunnetuimmat nimemme antavat lausuntoja, 
syitä tilanteeseen ja keinoja parannukseen.

HJK:n valmentajan Aulis Rytkösen lausunto on mielenkiintoi-
nen ennen kaikkea siksi, että eräitä sen ajatuksia voi soveltaa 
niin moneen muuhunkin urheilumuotoon kuin jalkapalloiluun. 
Lainaankin tähän Rytkösen lausunnon kokonaisuudessaan:

– Suomalaisella jalkapalloilijalla ei ole hinkua tulla hyväksi. 
Useimmille riittää, kun he saavat pukea seuran paidan päälleen. 
Ja jos joku pääsee maajoukkueeseen asti, hän se vasta jotain on 
– korkeammalle ei kukaan yritä.

– Suomalainen jalkapalloilija on liian vähän tekemisissä pal-
lon kanssa ja tämän vuoksi tekniset puutteet näkyvät jatkuvasti. 
Rankat talvet verottavat joskus opittujakin taitoja niin, että joka 
vuosi on aloitettava alusta.

– Jos haluamme kehittyä, tänne on saatava halleja. Me (HJK) 
käymme talvella kerran viikossa Otahallissa, mutta kun puolen-
toista tunnin harjoitusvuoro maksaa 90 mk, seuran talous jou-
tuu tiukalle. Halliharjoituksia pitäisi järjestää vähintään kolme 
kertaa viikossa, muuten ei taito parane.

– Puoliammattilaisuus ei nostaisi palloiluamme. Rahalla eivät 
pelihalut lisäänny. Eivätkä meidän katsojamäärämmekään riit-
täisi. Sitä paitsi meillä pilataan jo nyt pienelläkin rahalla paljon 
nuoria eikä heistä koskaan kehity huippupalloilijoita.

– Nuoriin olisi iskostettava sellainen into ja kunnianhimo, ett-
eivät he pysähtyisi mihinkään – eivät seuratasolle eivätkä maa-
joukkuetasolle. Aina on varaa parantaa.

– Valmennuksessa olisi päästävä siihen, että pelaajien päähän 
suorastaan taottaisiin yksinkertaisetkin asiat. Suomalainen jalka-
palloilija ei nykyisin harjoittele mitään sellaista, minkä hän luu-
lee jo osaavansa. Hän harjoittelee vain sellaista mitä hän ei osaa. 
Muualla jaksetaan harjoitella yksinkertaisiakin asioita ja tulok-
set nähdään esim. television huippuotteluista – kaikki näyttää 
sujuvan helposti ja peli sujuu silloin kun sen osaa.
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1. Vaali ja harjoita taitojasi jatkuvasti. 
Taito on tärkein instrumenttisi pelatessasi jal-
kapalloa. Harjoittele ja yritä parantaa jo opit-
tuja taitoja myös omalla ajalla. Harjoittele uu-
sia taitoja koko ajan. Pieni oma ”taitohetki” 
joka päivä on hyvä asia.
2. Tule joka tapahtumaan oikealla asen-
teella ja nöyryydellä. Oli kysymys sitten yksittäi-
sestä tilanteesta, harjoitteesta, harjoituksesta 
tai ottelutapahtumasta, asenteesi ja esimerk-
kisi on aina viesti valmentajallesi ja koko jouk-
kueelle.
3. Usko itseesi ja tekemisiisi. Tee roh-
keasti niitä asioita otteluissa joita olet oppinut 
harjoituksissa. Haasta rohkeasti itsesi ja vas-
tustajasi tekemällä oppimisiasi taitoja yhä no-
peammin ja taitavammin.
4. Tunnusta väriä – Ole sitoutunut ja nöyrä 
joukkuettasi kohtaan. Pelissä ja joukkueellasi 
on säännöt joita tulee noudattaa. Luottamus 
joukkueessa ansaitaan sitoutuneella toimin-
nalla.

5. Ole kärsivällinen harjoittelussasi. Jo-
kaisen uuden asian oppiminen vie oman ai-
kansa. Opit uuden asian kuitenkin vain tois-
tojen ja sinnikkään harjoittelun kautta.
6. Nauti oppimistasi taidoista sekä 
näytä se niin harjoituksissa kuin peleissäkin. 
Iloitse siis onnistumisistasi ja joukkueen on-
nistumisista aidosti – ihan pienistäkin.
7. Kuuntele valmentajaasi ja vanhem-
piasi. Heillä on kuitenkin kokemus jota tarvit-
set tavoitellessasi unelmaasi ja he ovat parhaat 
apurisi sinulle päämääräsi saavuttamiseksi.
8 Muista levätä – säännöllinen ja riittävä 
uni ja oikea ravinto ovat tärkeitä osatekijöitä 
harjoittelussa. Sinun on harjoittelun lisäksi hoi-
dettava myös muut velvollisuutesi koulua ja 
kotia kohtaan
9. Tee aina parhaasi jokaisessa suorituk-
sessasi. Aina täysillä mukana – oli sitten ky-
symys yhdestä harjoitteesta tai kokonaisesta 
ottelusta. Aina pystyy tekemään asioita vielä 
vähän paremmin ja nopeammin

10. Puhu pelikavereidesi, valmentajasi 
ja vanhempiesi kanssa. Kentällä puhe auttaa 
sinua ja pelikavereitasi suoriutumaan parem-
min tiukoista pelitilanteista, kun annat ohjeita 
ja kannustuksia heille. Valmentajallesi voit pu-
hua ongelmista, joita kohtaat kentällä ja hän 
auttaa sinua oikean ratkaisun löytämisessä. 
Ja kun kehität itseäsi ja taitojasi valmentajasi 
tai vanhempasi auttavat sinua, kun keskuste-
let heidän kanssaan mieltäsi askarruttavista 
asioista.
11. Pidä unelmistasi kiinni – etene pie-
nin askelin. Ensin olet hyvä omassa joukku-
eessa, sitten olet hyvä piirijoukkueessa.Seuraa-
vaksi pääset aluejoukkueeseen ja ennen kuin 
huomaatkaan olet Suomen maajoukkueessa.
12. Seuraa pelejä ja opi muilta. Mui-
den pelaajien taitoja ja pelaamista seuraa-
malla, voit aina oppia pelistä lisää. Tähän esi-
merkiksi edustusjoukkueen pelien seuraaminen 
paikan päällä on erinomainen tapa oppia pe-
listä aina jotain uutta.

Valmennuspäällikön 12 käskyä

Tervetuloa viihtymään 
Asuntomessuille!

Esittelemme kaikenkokoisia
                 koteja...

Rauno Lesonen, KPV:n juniorijaoston val-
mennuspäällikkö.

Taito- ja kykyryhmät ovat olleet koko 
syys- ja kevät kauden aktiivisesti toi-
minnassa.

Molemmat ryhmät ovat kokoontuneet 
kerran viikossa harjoittelemaan omien 
ryhmien harjoitusten lisäksi. Taitoryh-
mässä on käynyt yhteensä 14-20 poi-
kaa -01 ja -00 ikäluokista. Kykyryhmä 
on tällä hetkellä 18 pelaajan kokoinen 
ja siinä on -99 ja -98 syntyneitten ryh-
mien pelaajia.

Taitoryhmä on kokoontunut maa-
nantaisin ja siellä on nimensä mukai-
sesti keskitytty henkilökohtaisten taito-
jen kehittämiseen. Pelaajille annetaan 
myös ”kotiläksyjä” tehtäväksi omalla 
ajallaan. 

Lisäksi pelaamme tietenkin joka kerta 
pienpelejä ja pojat ovat kehittyneet sil-
minnähden syksyn ja kevään aikana 
niin taidoissa kuin pelaamisessakin. 
Taitoryhmässä on käynyt myös muu-
tamia poikia Kälviältä tutustumassa ja 

harjoittelemassa ryhmän mukana. Ko-
kemukset ovat olleet positiivisia mo-
lemmin puolin ja yhteistyötä tehdään 
jatkossakin.

Kykyryhmä harjoittelee keskiviik-
koisin myös pääsääntöisesti henkilö-
kohtaisia taitoja. Lisäksi harjoituksissa  
painotetaan jo enemmän pelinomaista 
toimintaa. Ryhmä osallistuu Palloliiton 
kykytoimintaan Vaasan ja K-P piirien 
alueella miniturnausten muodossa, joita 
pelataan 2-3 kertaa vuodessa ja 2 ottelua 
päivän aikana. Tämä on myös ensim-
mäinen paikka, joissa pelaajia tarkkail-
laan Palloliiton puolelta. Tänä vuonna 
kykyryhmä osallistuu toukokuun lo-
pussa valtakunnalliseen kykyturna-
ukseen Helsingissä, joka järjestetään 
ensimmäistä kertaa tässä muodossa. 
Turnauksessa on luvassa 5 ottelua suo-
men parhaita kykyryhmiä vastaan. Ky-
kyryhmällä riittää siis haasteita jatkos-
sakin.

Taito- ja kykyryhmässä
töitä vuoden ympäri

Ostokset on tehty ja kotimatka voi alkaa eli nuoria palloveikkoja vuosikymmeniä sitten 
Ruotsiin ja Norjaan tehdyllä pelireissulla. Kuvasta voi tunnistaa Olli Mäntylän, Raimo Vai-
nion, Rainer Johanssonin, Olavi Paavolaisen, Ilppo Nygårdin, Matti Leskelän, Esko Laasa-
sen, Gunnar Isosaaren, Juhani Varstan ja Sakari Telimaan.
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Kim Huuhkalla on vankka ja 
päiväntuore näkemys juniori-
jalkapalloilusta. Perusteluina 
tälle mielipiteelleni ovat liikun-
tatieteiden maisterin tutkinto, 
Palloliiton A-valmentajan tut-
kinto ja liittokouluttajana toi-
miminen. Hyvänä lisukkeena on 
oma kokemus pelaajana eli liki 
300 virallista sarjaottelua mies-
ten joukkueissa, joista kaksi kol-
masosaa KPV:ssa, sekä vuosien 
työ juniorivalmentajana. Vä-
heksyä ei sovi lapsuuskodin pe-
rintönä saatua rakkautta jalka-
palloon. Viimeksi hänelle on 
menetystä karttunut Yhteisly-
seon mitalijoukkueissa ja KPV-
Akatemiassa. Keskustelimme ju-
nioritoiminnasta Kimin kanssa, 
kun hanget olivat vielä korkeat, 
mutta alkavan pelikesän visiot 
olivat jo aistittavissa. Tuon ju-
tustelun tuloksena tallensin seu-
raavaan muutamia Kimin viil-
toja päivän tilanteesta.

– Kokkolan jalkapalloilussa, 
niin miehissä kuin nuorissakin, 
suurimmat ongelmat ovat talo-
udessa. Pelaajien osalta se tulee 
ilmi siinä, että juniorimyllyn 
tuottamat lahjakkaimmat yksi-
löt lentävät rahakkaampiin seu-
roihin heti kun vähänkään me-
riittiä tulee. Mutta mielestäni 
lajin pariin hakeutuvissa nuo-
rissa on liian paljon sellaisia, 
jotka eivät ole valmiita satsaa-
maan riittävästi. 

Ovat siis laiskoja, paljastaa 
Kim näkemyksensä. Hän haluaa 
keventää sanomaansa sillä, että 
ehkä osasyy on myös vanhem-
missa, jotka eivät vaadi tarpeeksi 
lapselta, kun pulittavat rahojaan 
harrastukselle.

– Kokkolan juniorijalkapallolla 
on pitkät ja ansiokkaat taustat. 
Tulevaisuutta ajattelen olisi löy-
dettävä enemmän yhteistyötä 
seurojen välille. Parhaat yksi-
löt olisi saatava yhteen joukku-
eeseen, jossa kehittyminen olisi 
varmempaa. Myös pelaajamää-

rien rajallisuus tulee eteen var-
sinkin vanhemmissa ikäluo-
kissa. 

– Yhteistyötä pitäisi olla myös 
valmentajapuolella ja jopa siten, 
että pestattaisiin muutama pää-
toiminen valmentaja ja nämä 
voisivat liikkua seurarajojen yli-
kin. Talouteen tämä asia ei saisi 
kaatua ja kevennystä siihen 
saataisiin silläkin, jos seuroissa 
päästäisiin yhteisymmärrykseen 
lisenssimaksujen tarkistami-
sesta. Kokkolassa juniorit maksa-
vat pelilisensseillä vain kymme-
nesosan siitä mitä ovat maksut 
kehä-III sisällä.

– Taitopuolella kyllä nuoremme 
kestävät vertailun, mutta suurin 
heikkous on huonossa pelikäsi-
tyksessä. Parannettavaa on tilan-
nekovuudessa, fyysisesti olemme 
jäljessä etelän ikäluokkiin verra-
tessa ja monille kehon hallinta 
pelitilanteissa on vajavaista.

– Harjoittelussa pitäisi pallon 
olla aina mukana. Tämän yh-
teyden merkitys on korostunut 
erityisesti viime vuosina. Pallo 
käyttäytyy hallien alustoilla ai-
van eri lailla kuin ulkona nur-
mella ja uudet pallot ovat no-
peuttaneet peliä.

– Kuudentoista ikä pitäisi olla 
nuorilla se raja, jolloin lajiva-
linta on tehty. Sitä ennen voi 
harrastaa mahdollisimman mo-
nia liikunnan lajeja. Pahaa ei tee, 
vaikka viihtyy muiden lajien pa-
rissa vielä tuon rajan jälkeenkin. 
Ehkä sieltä voi parantaa kehon 
hallintaa, mutta yhden lajin on 
oltava ylitse muiden. 

Keskustelemme pitemmän jak-
son myös valmentajien ammat-
titasosta Kokkolassa ja siihen 
Kimillä on hieman kriittinen nä-
kemys. Hän sanoo tasossa olevan 
parannettavaa ja toivoo uusien 
valmentajiksi tulevien sekä sel-
laisiksi aikovien seuraavan hy-
vien, kokeneiden valmentajien 
työskentelyä, osallistuvan alan 
kursseille ja käyvän keskusteluja 

toisten valmentajien kanssa.
– Hyvää on se, että mukaan on 

saatu oman pelaajauransa taakse 
jättäneitä. Enemmän heitä kai-
vattaisiin tuomaan pelaajanä-
kemystä. Joukkoon on tullut 
tai jouduttu ottamaan henki-
löitä, joilla on takanaan liian vä-
hän elämää jalkapallon parissa. 
Kiitos heille toki siitä, että nyt 
ovat mukana ja antavat vapaa-
aikaansa nuorten hyväksi. Isä- 
poikasuhdetta en näe pitem-
män päälle hyvänä ratkaisuna 
saman joukkueen sisällä. Etelän 
seuroissa se sallitaan vain yhden 
vuoden jaksona. Valmentajien 
motivaatioon vaikuttaa myös se, 
että Kipparihallista riittää junio-
reille aivan liian vähän vuoroja. 
Virtaa vie sekin, että valmenta-
jat joutuvat uhraamaan aikaansa 
rahan keruuseen.

– Hyvän valmentajan edelly-
tyksenä pidän sitä, että hän käy 
kahdenkeskisiä keskusteluja pe-
laajien kanssa ja omaa keskus-
telutaidon. Tietysti ennen kaik-
kea hänen tulee osata opettaa, 
omata kykyä ottaa pelaajat yk-
silöinä huomioon, nähdä pe-
laajan hyvät puolet ja vahvistaa 
niitä sekä taidon parantaa heik-
kouksia riittävälle tasolle. Pelaa-
jat pärjäävät aina vahvuuksillaan 
eli roolipelaaminen ja pelipaik-
kakohtainen harjoittelu korostu-
vat nykyään jalkapallossa.

Akatemian nimissä on Kokko-
lassa jalkapalloiltu runsaat kym-
menen vuotta. Tästä on Kimillä 
pelkästään hyvää sanottava: ” 
Tämä antaa nuorille satakunta 
ohjattua lisäharjoitusta vuo-
dessa hyvissä harjoitusolosuh-
teissa. Tietääkseni tämä panos-
tus ei ole haitannut kenenkään 
koulumenestystä ja kentille on 
saatu laatutavaraa kuten esimer-
kiksi nimet Miika Koppinen, Se-
bastian Mannström, ja viimeksi 
Kim Palosaari todistavat”.

-vote

Pelikäsitys ja yhteistyö
Liittokouluttaja Kimin remonttikohteita:

Kuvasta voi aistia Kimin kasvatustyön ”hoivaavaa roolia” niin siviili-
ammatissa kuin harrastuksessa.

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.

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
KPV:n.osallistumisesta.Palloliiton.sarjoi-
hin.vuosina.1945-2010.on.koottu.ohei-
nen.numeroyhdistelmä,. jonka. järjestys.
on:. pelatut. kaudet,. ottelumäärä,. voi-
tot-tasapelit-tappiot,. maalit. ja. pisteet..
II. divisioona. sisältyy. Suomensarjan. lu-
kuihin..Vuodesta.1992.lähtien.voitosta.
sai.kolme.pistettä..Sota-ajan.ja.30-luvun.
tietoja.ei.ole.käytettävissä.
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Tehtaankatu 43
60710 KOKKOLA

Kun hinta
ratkaisee

Minimanin
kesämyymälä

avattu!
AVOINNA

mA-pe 9-19
LA 9-18

su 12-18

www.minimani.fi

OIKEA RENGAS 
MUUTTAA KAIKEN

GREEN X-merkityt Michelin-
renkaat tarjoavat aina kor-
kealuokkaisen turvallisuu-
den, pitkän käyttöiän sekä 
alhaisen vierinvastuksen, joka 
auttaa alentamaan polttoai-
neen kulutusta ja sitä kautta 
vähentämään hiilidioksidi-

päästöjä.

Lue lisää Michelin-tuotteista 
osoitteessa www.michelin.fi 

Ab Kokkolan 
Rengashuoltoliike Oy

RENGAS-KOTKAT
Ahertajantie 12, 67800 Kokkola 

Puh. (06) 8226 338 

Pelaajien ohella myös Kokko-
lan erotuomareille tuleva kesä 
on jälleen varsin haastava tie-
tää kertoa Peter Nylund, joka 
Kokkolan Erotuomarikehon 
sihteerinä tuntee ehkä parhai-
ten tilanteen. 

– Kymmenen vuotta sitten 
aloitin sihteerinä, mutta jo sitä 
ennen olivat erotuomariasiat 
tulleet tutuiksi. Ensimmäiset 
pelit vihelsin kesällä 1989 ja 
olen edelleenkin mukana vi-
heltämässä.

– Kerhomme vastuulla on 
jälleen tulevana, varsinaisena 
jalkapallokesänä järjestää tuo-
maristo tuhansiin peleihin 
alueellamme, joka käsittää 
Kokkolan ja Kruunupyyn lisäk- 
si Perhon- ja Lestijokilaak- 
son kunnat ja onpa Kinnula- 
kin mukana kerhomme vas-
tuulla. 

– Kinnulassa pelattavien ot-

teluiden erotuomaritehtävät 
hoidetaan yhteistyöllä naapu-
rikerhojen kanssa. Tuosta ero-
tuomarien nimeämisestä ot-
teluihin kantaa kerhossamme 
vastuun Seppo Koivio.

– Varsinaisten sarjapelien li-
säksi alueella pelataan runsaasti 
erilaisia turnauksia. Ensimmäi-
senä juoksevat SM-turnauk-
seensa Kokkolassa palomiehet 
kesä- heinäkuun vaihteessa ja 
kausi päättyy perinteisesti Kok-
kolan puulaakiturnaukseen. 
Kokonaisottelumäärä tulevalla 
kaudella lienee samaa luokkaa 
kuin viime vuonna. Vanhem-
missa junioriluokissa on jouk-
kuekatoa, mutta vaje tasoittuu 
nuoremmissa. 

– Tällä hetkellä kerhossamme 
on 66 aktiivissa toiminnassa 
mukana olevaa. Jäsenmäärä 
on suurempi, mutta kaikki ei-
vät enää vihellä. Eri syistä joh-

tuen katoa vain on joskus lii-
aksi. 

– Vuosittain järjestämme 
kursseja halukkaille ja viime 
talvena saimme mukaan 16 
uutta, joukossa muutama Kin-
nulasta saakka. Uusi piirre on 
se, että joukkoon on tulossa 
valmentajiakin. Ei ehkä välttä-
mättä heti viheltämään, mutta 
ainakin oppimaan paremmin 
sääntöjä.

– Erotuomarit saavat työstään 
myös sovitun rahallisen korva-
uksen, joka määräytyy sarjata-
son mukaan. Turnausten osalta 
sovimme yleensä könttäkor-
vauksen. Kakkosesta ylöspäin 
seurat maksavat liitolle ero-
tuomaripalkkiot ja liitto tilit-
tää erotuomareille. Piirisarjo-
jen osalta piiri tekee vastaavan. 
Juniorisarjoissa erotuomareille 
järjestävä seura maksaa pelin 
jälkeen palkkion. Harjoitus-
pelien palkkiot menevät ker-
holle.

– Kokkolan Erotuomariker-
holla ei ole tällä hetkellä vi-
heltäjiä Kolmosta korkeam-
malla tasolla. Janne Vehniä ja 
Tommi Wiklund ovat poissa 
Kakkosesta loukkaantumisten 
takia. Kerhomme entisiä jä-
seniä kylläkin nähdään aina 
Veikkausliigaa myöten. Kor-
keimmalle on yltänyt tällä het-
kellä kerhoomme kuuluvista 
Jarkko Siltala, joka toimii Veik-

kausliigassa avustavana tuoma-
rina. Naisten puolella Sanna 
Särs on viheltänyt Naisten Lii-
gaa, mutta on tänä kautena si-
vussa. Terhi Raasakka on mu-
kana avustavan roolissa.

– Mielenkiintoisen vahvistuk-
sen saimme riveihimme paluu-
muuttaja Niklas Kankkosesta, 
joka on toiminut viheltäjänä 
Kanadassa ja Ruotsissa, kertoo 
Peter Nylund. 

Tuhansien pelien kesä
edessä erotuomareilla

KUKKA-MATTSSON
KOKKOLA–KARLEBY

HAKALAHDENKATU 76. HAKALAXGATAN 76
PUH. 831 2303 TEL.
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A-nuorissa oli poikkeukselli-
nen talvi. Niminä joukkueessa 
oli hyvä 17 pelaajan laadukas 
ryhmä, jolla olisi taisteltu to-
sissaan noususta SM-sarjaan. 
Pelaajista peräti seitsemän sai 
sopimuksen miesten ykkösdivi-
sioonan edustusjoukkueeseen. 

Talven mittaan alkoi varmis-
tua, että A-ikäisistä pelaajista 
myös tulee useampi pelaaja pe-
laamaan vakiosti edustuksen ri-
veissä. Huhtikuun puolivälissä 
seurassa päädyttiin väistämät-
tömään ja luovuttiin A-nuor-
ten ykkösdivisioonan paikasta. 

Joukkue päätti keskittyä pelaa-
maan piirin 5.divisioonan ot-
teluita. 

– Osaltaan päätökseen vaikutti 
se, että heinäkuussa A-ikäisistä 
pelaajista peräti seitsemän as-
tuu armeijan harmaisiin. 12 – 
14 pelaajan ryhmällä A:n yk-
kösen kahdeksankin peliä olisi 
ollut liian kova haaste. Yhdessä 
pohdittiin edustuksen, A:n ja 
B:n valmennusjohdon kanssa 
asiaa ja tähän päädyttiin, to-
teaa joukkueenjohtaja Jouko 
Vierimaa.

Rankan päätöksen kääntö-
puolella pitää muistaa se iloi-
nen asia, että seurassa on tehty 
juniorityötä laadukkaasti, jos 
noinkin moni pelaaja yltää 
edustuksen pelaajiksi.

A-nuoret keskittyvät kesän 
ajan KPV akatemian 5.divi-
sioonan joukkueen peleihin. 
Se antaa hieman liikkumati-
laa pelaajiston suhteen. Par-
haat B-juniorit pääsevät ko-
keilemaan pelaamista aikuisia 
pelaajia vastaan. Samalla voi-
daan hoitaa sellainen hankala 
asia kuin edustuksen ja junio-
ritoiminnan välimaastossa ole-
vat pelaajat.

– Akatemia on hyvä joukkue 
armeijasta vapautuville nuorille 
jatkaa pelaamista tutussa ym-
päristössä ja tuttujen kaverien 
kanssa, jatkaa Vierimaa.

Piirin viides divisioona ei ole 
mikään läpihuutojuttu. Se on 
jo muistissa viime vuoden kuu-
tosesta, vaikka silloin sarja saa-

tiinkin ujutettua läpi pelkillä 
voitoilla. Nyt sarjaan osallistuu 
IFK Jakobstadin ja Öjan kaltai-
sia kokeneita joukkueita. Eikä 
matkat Pietarsaaren maakun-
taan ole koskaan helppoja. 

Parhaimmillaan joukkue on 
kuitenkin kova viitosen ta-
solle. Sen todistaa jälleen ker-
ran hyvä menestys Suomen 
cupissa. Joukkue eteni neljän-
nelle kierrokselle asti ennen 
kuin GBK:n edustus onnistui 
kääntämään 1-0 johtomme 1-
2 tappioksi. 

Alkukierroksilla kaatui kaksi 
kolmosen joukkuetta ja yksi 
nelosen joukkue.

Akatemian pelit alkavat Kaus-
tisella tämän lehden ilmesty-
essä eli 5.5. 

A-nuoret panostavat akatemiapeleihin

Vihreä kutsuu jalkapallojunioreita

B-junioreiksi varttunut 95-ikä-
luokka jatkaa Antti Ylimäen 
valmennuksessa. Apuna Antilla 
ovat valmennuksessa Janne 
Niemonen, huollossa Timo 
Polso ja joukkueenjohtajana 
Tapio Hakala.

Joukkueen tavoitteena on si-
joittuminen ykkösdivisioonan 
C-lohkon paremmalle puolis-
kolle.

– Se on kova tavoite, sillä 
joukkueemme on pääosin nuo-
rempaa eli 95-ikäluokkaa. Toi-
saalta myös sarja on kova, sillä 
KuPS, JJK ja Seinäjoki yrittävät 
takaisin SM-sarjaan, sanoo val-
mentaja Antti Ylimäki.

Joukkueessa on 18 pelaajaa, 
joista vain neljä on vanhem-
paa ikäluokkaa. Talven har-

joittelu on sujunut hyvin, sillä 
halliaikaa on ollut käytössä pal-
jon. Edustus sieppasi rinkiinsä 
seitsemän A-junioria, jolloin 
A-nuorten ja B-nuorten har-
joitusryhmät yhdistettiin ja 
saatiin tuplamäärä harjoitusai-
koja halliin.

– Tähän asti pojat ovat vain 
harrastaneet, mutta nyt aletaan 
mennä kohti vanhempien ikä-
luokkien vaatimustasoa. Har-
joitukset eivät enää ole pelkkä 
kaveripiirin harrastekerho, 
vaan pelaajien on ymmärret-
tävä, että niissä tehdään tosis-
saan töitä. 

– Minun vuokseni ei tarvitse 
harjoitella, mutta itsellensä po-
jat töitä tekevät ja itseänsä hui-
jaavat, jos vetävät välistä, muis-

tuttaa Antti.
Oma opettelunsa on myös 

sarjapelaamisessa. Enää ei pe-
lata viikonloppujen turnauk-
sia, vaan ollaan sarjamuotoi-
sessa pelitavassa. Peli pelataan 
kerran viikossa jossain päin 
Suomea. 

Opitaan huolehtimaan it-
sestä, opitaan valmistautumaan 
yhden ottelun pelaamisiin ja 
toimimaan entistä enemmän 
joukkueena.

Parhaille ja määrätietoisim-
mille pelaajille matka B-junio-
reista edustukseen on lyhyempi 
kuin moni osaa kuvitellakaan. 
Akatemiapelaaminen 5.divisi-
oonassa tuo jo alkaneella kau-
della aikuisten sarjojen otte-
luita joillekin pelaajille. 

B-junioreilla tähtäin 
kuuden joukkoon

Teemme sen mahdolliseksi

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

Rantakatu 14 A
Kokkola
nordea.fi

Niko Ahonen on luutinut tehokkaasti jo vuosia KPV:n ´96-syntyneiden puolustuksessa.
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C15-poikien valmistautumi-
nen kauteen 2011 on alkanut 
jo varhain viime syksynä. Lo-
kakuussa oli vielä rennompia 
harjoituksia, marraskuussa oh-
jatusti vähän enemmän, ja jou-
lukuun alusta sitten jo täydellä 
höyryllä. Viime kaudesta muu-
tosta kokoonpanoon on tul-
lut onneksi vain vähän. Kaksi 
pelaaja päätti lopettaa, mutta 

vahvuuteen on vastaavasti tul-
lut kolme tilalle. Yksi seurasiir-
tona, yksi oman seuran vuotta 
nuoremmasta ikäryhmästä, ja 
yksi täysin uusi pelaaja. 

Joukkueen kausi on käytän-
nössä jo alkanut, sillä pääta-
voitteeseen, Kai Pahlman-cupin 
finaaleihin, on karsintapelejä 
pelattu jo alkuvuodesta. Näitä 
pelejä varten on pelattu harjoi-

tuspelejä, ja osallistuttu tammi-
kuun lopussa Seinäjoella kova-
tasoiseen turnaukseen. Sieltä 
tuliaisina oli hieno pronssi. 
Nälkää onneksi jäi, ja sen jouk-
kue on jo seuranneissa peleissä 
osoittanut. SM-alkukarsinnoissa 
ei tullut yhtään tappiota, eikä 
liioin yhdessäkään harjoitus-
pelissä. Jatkokarsinnat alkavat 
huhtikuussa, ja näitä pelejä on 

tulossa yhteensä viisi. Pohjois-
Suomen, Keski-Pohjanmaan ja 
Vaasan piireistä pääsee SM-fi-
naaliturnaukseen Poriin vain 
kolme joukkuetta. 

Lopputurnaus on heinäkuun 
lopussa. Tämän päätavoitteen 
lisäksi joukkue osallistuu luon-
nollisesti aluesarjaan. Pelaajis-
tamme viisi on tällä hetkellä 
mukana myös B-poikien jouk-

kueessa, ja tarvittaessa myös 
heidän 1-divaripeleissä. Vielä 
kun muistetaan, että tänä 
vuonna ollaan rippikouluikäi-
siä, niin aikataulujen kanssa 
onkin ollut melkoista sovitte-
lua. Hyvillä mielin ja loppuun 
asti taistelevalla asenteella 
kohti kovia koitoksia ! 

Janne Korkiakangas

Talviharjoittelukausi on pian 
päättymäisillään, ja siirrymme 
kesäharjoittelukauteen, jossa 
nurmikentät meitä kutsuvat. 
Talviharjoittelu meni suhteel-
lisen hyvin.Harjoituksissa kävi 
noin 15-20 poikaa.

Meillä oli kahdet harjoi-

tukset Kippari-hallissa ja yksi 
kouluvuoro per viikko. Posi-
tiivista oli se että vältyttiin 
pahemmilta loukkaantumi-
silta ja vammoilta verrattuna 
kautta aikaisempaan. Harjoit-
telupelejä kertyi noin 9 - 10. 
Olimmme tammikuussa Piis-

palassa pelaamassa Jyväskylän 
ja Äänekosken joukkueita vas-
taan. Huhtikuussa teimme Jaro-
97 poikien kanssa yhteisen pe-
lireissun Piispalaan, missä 
pelattiin vastakkain ja vuoro-
tellen yhden pelin Jyväskylän 
joukkuetta vastaan.

Kesäkaudella on aikomus 
harjoitella kolme kertaa vii-
kossa. Piirin pelit alkavat touko-
kuussa, ja kevätkauden aikana 
niitä kertyy noin kuusi kesätau-
olle mentäessä. Turnauksia tu-
lee olemaan 3-4 ja yksi niistä 
on Piteåssa Ruotsissa, missä kä-

vimme myös viime vuonna.
Toivon kaikille pelaajille, val-

mentajille, toimihenkilöille ja
vanhemmille mukavia hetkiä 

jalkapallon merkeissä tulevana 
kesäkautena 2011.

Kaj Renlund

Kausi alkoi jo lokakuun puo-
livälissä ja taukoa olemme pi-
täneet ainoastaan Joulun ja 
vuodenvaihteen tienoilla pari 
viikkoa. Olemme harjoitelleet 4 
kertaa viikossa ja lisäksi osa po-
jista on harjoitellut vielä kyky-
koulun mukana kerran viikossa. 
Takana on jo 57 harjoitusta ja 

34 peliä. Tällaisen pelimäärän 
on mahdollistanut hyvällä yh-
teistyöllä pystyyn laitettu talvi-
sarja, johon ovat osallistuneet 
meidän lisäksi VIFK, VPS, TP-
Seinäjoki ja Jaro. Sarjaa pelat-
tiin kyky- ja haasteryhmillä, ja 
tämä mahdollisti hyvät ja tasai-
set pelit. 

Tulevia turnauksia:
Benders cup Oulussa 7.5 -8.5. 
Kovatasoinen turnaus kyky- ja
haasteryhmille, mukana OLS, 
JJK, Kups, HJS ja Haupa Valta-
kunnallinen kykykouluturnaus 
Helsingissä Your Move suurta-
pahtumassa 27.5.-29.5. Osa po-
jista mukana siellä. Aura Cup 

Turussa 30.6.-3.7. Mukanan ko-
via etelän joukkueita sekä ulko-
maalaisia. Kokkola Cup 21.7.-
24.7. Tigers Cup Seinäjoella 
20.8-21.8. Mukana mm. Turun 
Inter, VIFK, VPS, Jaro, TP-Sei-
näjoki. Ehkä syyskuussa Ilves 
cup Tampereella. Kutsuturnaus, 
jossa olemme jo parina vuonna 

olleet ja mukana on ollut Suo-
men parhaimmistoa.
Kaikkiin näihin turnauksiin (Il-
ves cuppia lukuun ottamatta) 
lähdemme kahdella joukku-
eella. D12 Piirisarjaan osallis-
tumme myös kahdella joukku-
eella.

Petri Gustafsson

Poikien talvi on ollut hyvin ta-
pahtumarikas. Harjoituksia on 
ollut kolme kertaa viikossa sekä 
juoksulenkit päälle. Tämän li-
säksi pojat ovat osallistuneet 
myös futsal piirisarjaan sekä 

talvisarjaan.
   Talvisarjassa oli kovia turna-
uksissa mm. Pajulahdessa, När-
piössä sekä Eerikkälässä.
Futsal piirisarjassa hopeamitali 
varmistui viimeisessä turnauk-

sessa Ylivieskassa.
   Kesällä osallistumme piirisar-
jaan sekä muutamaan turna-
ukseen. Turnauskesän aloittaa 
Wappu-turnaus Oulunsalossa 
ja kohta sen jälkeen alkavat-

kin jo sarjapelit. Osallistumme 
myös turnauksiin Vierumäellä 
17-19.6, Piteåssa 30.6-3.7, sekä 
Kokkola cupiin. Näihin kaik-
kiin tapahtumiin osallistumme 
yhdellä joukkueella.

   KPV-98 pojat toivottavat kai-
kille joukkueille aurinkoista ke-
vättä sekä menestyksekästä ke-
sää.

Harri

C15: Päätavoite Pahlmanissa

C14: Kesä on turnausten aikaa

D13: Lenkeiltä lisää kuntopohjaa

D12: Tuntuman hakuun etelästä

D12-pojat pelasivat Keskipohjanmaa-turnauksessa hopealle.
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Pitkän talven sisäharjoittelu-
kausi on kääntymässä loppu-
suoralle. 

Viikoittaiset kunto- ja koor-
dinaatioharjoitukset, Kipparin 
palloharjoitukset sekä taitokou-
lun mukanaan tuomat opit an-
tavat vankan pohjan kesän tur-
nauksiin ja ulkopeleihin.

Harjoitteluaktiivisuus on säi-
lynyt hyvällä tasolla koko tal-
ven ja näyttää vain kiihtyvän 
kesää kohti mennessä. Onnis-
tumisen ja hyvän kesäkauden 

avaimet ovat olemassa. Me-
nestymisen makeaa ja hieman 
karvasta pettymystäkin pääs-
tiin kokemaan maaliskuun lo-
pun Keskipohjanmaa -turnauk-
sessa. 

Vuotta vanhempien ikäluo-
kassa joukkueemme sijoittui 
upeasti neljänneksi 16 joukku-
een sarjassa.

Finaalista jäimme rannalle 
rankkareilla ja pronssikin hä-
vittiin vain yhdellä maa-
lilla. Oman ikäluokan sarjassa 

olimme kuudensia yhdeksän
joukkueen sarjassa. Pienet vir-

heet ja huono tuuri käänsivät
ratkaisupelit  maalin tai kah-

den tappioksi. Onneksi nämä 
pelit

opettivat paljon ja antavat 
vain uutta sitkeyttä harjoitte-
luun ja tuleviin peleihin.

Kesäkauden aikana osallis-
tumme ainakin seuraaviin tur-
nauksiin. Toukokuussa 14. 
päivä avaamme ulkokauden 
Ylivieska Cup:issa. Kauhajoki

Cup, Kokkola Cup, Oulun 
eteläisen avoin mestaruus -tur-
naus sekä piirisarja ovat osa tu-
levan kesän pelejä. Näiden li-
säksi pohdimme osallistumista 
mm syyskuun Ilves Cup:iin ja 
BK-48 Cup:iin. Kaiken kaik-
kiaan on luvassa mielenkiin-
toinen ja tapahtumia täynnä 
oleva kesäkausi.

Nyt on hyvä tilaisuus myös 
uusien pelimiesten liittyä mu-
kaan harjoitusrinkiin. Ole roh-
keasti yhteydessä allekirjoit-

taneeseen tai joukkueemme 
vastuuvalmentaja Petri Haa-
pasaloon. Toivotamme uudet 
pelaajat lämpimästi tervetul-
leiksi joukkueeseen.

Joukkueen valmennusjohdon 
puolesta toivotan kaikille pe-
laajille, vanhemmille ja spon-
soreille mukavia ja jännittäviä 
hetkiä jalkapallon parissa. Ter-
vetuloa kannustamaan!

Tapani Pura
Joukkueenjohtaja

Ryhmämme on edelleen KPV:n 
junioriporukoista suurin ja sii-
hen kuuluu lähes 40 motivoitu-
nutta ja taitavaa poikaa.

Kokoonnumme normaalisti 
harjoittelemaan kolmesta nel-
jään kertaan viikossa. 

Kevään ja kesän aikana osal-
listumme kolmella joukku-
eella Kokkola Cupiin ja piiri-
turnauksiin, kahdella Ylivieska 
Cuppiin, Kauhajoki Cuppiin 
sekä OEAM-turnaukseen ja yh-
dellä joukkueella GBK:n Pääsi-
äisturnaukseen sekä Luiz An-
tonio-Cuppiin. Syksyn aikana 
käymme vielä muutamia mui-
takin turnauksia lähialueella.

Turnausten lisäksi pelaamme 
harjoitusotteluita muiden jouk-
kueiden kanssa.

Kiirettä näyttäisi siis joukku-
eella pitävän ja varmasti ei kel-
lään tule ainakaan tekemisen 
puutetta.

Kesäkauden loppuhuipentu-
mana perinteisesti on ollut Äi-
dit (+ Isit) vastaan Pojat. Nähtä-
väksi jää kuinka syksyllä käy ?

Koko kesäksi olemme tilan-
neet hyviä peli- ja harjoituske-
lejä, saa nähdä kuinka käy.

Hyvää kevään ja tulevan ke-
sän jatkoa jalkapallon mer-
keissä kaikille tasapuolisesti!
 

Tapsa

Takana on nyt reilun viiden 
kuukauden kova harjoitus-
jakso, minkä aikana on pidetty 
60 harjoitusta. 

Ajallisesti tämä tarkoittaa pe-
räti  90 tuntia. Tämä on hurja 
määrä ja kertoo näiden 7-9 vuo-
tiaiden poikien suhtaumisesta 
lajiin.  Harjoitusjakson aikana 
pääpaino on ollut pelitaidon, 

peliälyn ja pelirohkeuden ke-
hittämisessä ja näissä seikoissa 
ovat pojat kehittyneet suurin 
askelin.

Pelejä on pelattu myös huo-
mattavasti aikaisempaa enem-
män. Toukokuussa osal-
listumme peräti kolmeen 
turnaukseen: Ylivieska cupin, 
Kuopion turnaukseen sekä Sei-

näjoella pidettävään Luiz An-
tonio cuppiin. Näiden lisäksi 
ohjelmassa ovat luonnollisesti 
piirisarja, mihin osallistumme 
kolmella joukkueella, Kokkola 
cup sekä pari myöhemmin pää-
tettävää turnausta kesällä ja 
syksyllä.

Tilanteemme on tällä hetkellä 
loistava, sillä meillä on mahta-

vien poikien tukena sitoutunut 
vanhempien taustajoukko. Tä-
män osoittaa jo se, että meillä 
on valmennusryhmässä peräti 
kuusi valmentajaa, mikä mah-
dollistaa sen, että osa pojista 
harjoittelee ohjatusti peräti 8 – 
10 tunti viikossa. 

Kun tähän lisätään vielä poi-
kien oma vapaaehtoinen har-

joittelu, ovat tulevaisuuden nä-
kymät erinomaiset.

Kiitoksia pelaajille ja vanhem-
mille! Tästä on mukava jatkaa 
kesää kohti.
Seuraavia harjoituksia odotel-
lessa.

Marko Lehtonen
Vastuuvalmentaja

KPV -03 poikien kevääseen 
kuluu kaksi tunnin harjoitus-
kertaa viikossa, joista toinen 
hallissa ja toinen Halkokarin 
koululla toukokuun loppuun 
saakka. 

Kesän aikana molemmat har-
joitukset ovat ulkona. Lisäksi 
omatoimiseen harjoitteluun 
kuuluu 15-30 min valmenta-
jien antamia harjoituksia ”koti-
läksynä” tai muuta pelaamista. 
Harjoituspelejä pelataan paikal-

lisjoukkueiden kanssa touko-
kesäkuussa. 

Piirisarjaa pelataan ainakin 
kahdella joukkueella, materi-
aalia riittäisi kolmeenkin jouk-
kueeseen. 

Turnauksista osallistumme 
Jussinkuppiin ja KokkolaCup-
piin ainakin kahdella joukku-
eella. 

Toimihenkilöitä on 5, jouk-
kueenjohtaja, rahastohoitaja 
sekä kolme valmentajaa. 

Lisäksi vanhemmasta ikäluo-
kasta vierailee ”kummivalmen-
taja” ajoittain.

Petri Övermark

Valtteri Palosaari ja Niko Kinnunen (taustalla) tekevät tyhjäksi VPS:n poikien aikeet ´98-syntyneiden kamppailussa. 

E11: Juniorijaoston suurin ryhmä

E10: Talvi avainten hiontaan

F9: Kuuden valmentajan ryhmä

F8: Kotiläksyillä lisäoppia 

Pronssikin on voitettu mitali ja 
sitä iloitsevat tässä E11-pojat.



Ensiksi hieman taus-
taa KPVT96:n tulevan kauden 
ohjelmasta: Joukkue päätti pa-
laverissaan viime syksynä, että 
se tekee viikon harjoitusleirin 
Italian Riccioneen, leirin ajan-
kohta on 18. – 25.5.2011. Jouk-
kue on jo aloittanut karsinnat 
pääsystä FUN-lopputurnauk-
seen, joka järjestetään myö-
hemmin kesällä paikalliskilpai-
lija GBK:n toimiessa turnauksen 
järjestäjänä. Turnaukseen mah-
tuu emäntien lisäksi 15 muuta 
valtakunnan joukkuetta. Ou-
lun-, Vaasan- ja K-P:n piirit kar-
sivat kuuden joukkueen kesken 
kolmesta lopputurnauspaikasta. 
Yksinkertaisen sarjan ottelut on 
pelattava kesäkuun puoliväliin 
mennessä. Piirisarja alkaa myös 
toukokuun alkupuolella ja Kok-
kola-cupissa ollaan tietenkin 
myös mukana. Harjoitusleiri tu-
lee varmasti edesauttamaan ta-
voitteidemme saavuttamista.  

Palaverissa päätettiin myös, 
että tyttöjen on itse osallis-
tuttava tapahtumiin, jotka 
edesauttavat matkan rahoi-
tusta. Tytöt tekivätkin klubilla 
kransseja ja tonttuja myyjäi-
siin, myivät KPV:n 80-vuotis-
historiikkia, jakoivat kirjoitus-
alustoja kaupungin yrityksille, 
olivat lipunmyynnissä edustus-
joukkueittemme otteluissa, toi-
mivat Helmi-turnauksemme 
tuomari- ja kioskitehtävissä, 
purkivat rekkaa kalusteista ja 
kantoivat niitä Työplussan tiloi-
hin, olivat Citymarketin lasten 
tilaisuudessa jakamassa virvok-
keita ja esiintyivät eläinhah-
moina. Kaikkia ei edes muista, 
koska niitä on ollut useita.

Ai niin, niistä Sini tehtävistä.  
Sinin on pidettävä joukku-
een yhteystiedot ajan tasalla 
ja ilmoitettava muutoksista 
Mannelle(laskuttaja). Hänen 
on laadittava vanhemmille ja 
pelaajille tiedotteita kulloinkin 
ajankohtaisista asioista. Hänen 
on myös karhuttava vastauksia 
tiedotteisiinsa niiltä vanhem-
milta jotka ovat unohtaneet 
vastata ja jotta saa asiat etene-
mään. Hänen on myös päivi-

tettävä nettisivustoamme, jotta 
mm. harjoitusajat ovat aina oi-
kein.

Ennen kauden alkua Sinin on 
tarkistettava, että pelaajien va-
rusteasiat ovat kunnossa. Hä-
nen on laadittava luettelot tar-
vittavista varusteista ja tehtävä 
tilaukset liikkeeseen. Kun va-
rusteet saapuvat, ne on vietävä 
vielä painoon, missä ne saavat 
KPV:n logon ja pelaajien nume-
roinnin sekä mahdolliset mai-
nostajien merkinnät. Sini jakaa 
myös varusteet pelaajille ja toi-
mittaa Mannelle listat, mistä 
selviää mitä varusteita on luo-
vutettu ja mitkä voidaan las-
kuttaa tytöiltä.

Alustavien sarjaohjelmien 
saapuessa piiristä Sini sopii vas-
tustajien kanssa mahdollisista 
muutoksista ottelupäiviin. Nyt 
kun leirimme on toukokuussa, 

ohjelmaan joutuu tekemään 
muutoksia, ja sekin vielä kun 
pelataan kahta sarjaa samanai-
kaisesti, ei helpota sopivien ot-
telupäivien löytämistä. Se, että 
tytöillä ja myös vastustajilla on 
tänä vuonna rippikouluvuosi 
ja siihen liittyvät velvoitteet 
on entistä enemmän teettänyt 
töitä löytää sopivat pelipäivät. 
Kun ottelupäivät on sovittu, on 
Sinin varattava kaupungilta ko-
tiotteluiden kentät ja ilmoitet-
tava vastustajille ja tuomareille 
näistä. 

Ottelupäivinä hänen tehtä-
viinsä kuuluu vastustajien ja 
tuomareiden vastaanotto ken-
tällä, ottelupöytäkirjan laati-
minen oman joukkueemme 
osalta ja tuomareiden palkki-
oiden maksaminen. Otteluiden 
jälkeen Sini ilmoittaa vielä ot-
telutuloksen piirille ”Resultat 

Codessa”.
Syksystä alkaen Sini on jär-

jestänyt pelaajiamme ja van-
hempia entistä useammin eri 
tilaisuuksiin ja osallistunut tie-
tenkin vanhempana itsekin nii-
hin, jotta sovitut talkoot yms. 
tulee tehdyiksi ja näin kartut-
tanut leirikassaamme.

Koska Sinin kyvyt ohjaajana 
olivat tiedossa, otettiin hänet 
myös avuksi joukkueen val-
mennustehtäviin. Hollihaan 
koululla hän on yhdessä Pian 
kanssa vetänyt koko talven 
myös lihaskunto- ja venytys-
harjoituksia. Muutenkin on 
oltava mukana harjoituksissa, 
jotta voi ottaa vastaan uusia 
tehtäviä ja informoida tyttöjä 
ja tarkkailtava heidän mieli-
alaansa. 

Sinillä ei totta vie ole ollut 
työn puutetta, kun hän on 

vielä lupautunut piirijoukku-
eenkin joukkueenjohtajateh-
täviin.  

Kuten jo alkuun mainitsin, 
eivät nämä tehtävät varmaan 
poikkeuksellisia ole muiden-
kaan joukkueidemme joukku-
eenjohtajille. Tiina Perkiö (T00-
01), Marjo Pollarikoski ja Mia 
Hautamäki (T02), Mirkka Pel-
tokangas ja Satu Puusaari (T99), 
Tuula Rannisto (T98), Marita 
Hakala (T97) ja Janne Koivisto 
ja Marika Pohjonen (B-tytöt) te-
kevät ihan samanlaisia tehtäviä 
ja uhraavat myös hirvittävän 
paljon vapaa-aikaansa joukku-
eidensa eteen. Osaammeko me 
valmentajat, pelaajat, vanhem-
mat ja jalkapallon parissa toi-
mivat vaan riittävästi arvostaa 
heidän arvokasta työtään.

Rolf Mannström
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Joukkueenjohtajan toimenkuvaan liittyy paljon jalkapalloilun ulkopuolisia tehtäviä. 96-tyttöjen joukkueenjohtaja Sini Laakso piti käskynjakoa 
Kokkolan kevätmarkkinoiden jälkeen 96-tyttöjen siivotessa toria, kuuntelijoina Sonja Risikko ja Fanny Nykvist.

KPV:n tyttöjoukkueiden kuulumisia

Tasa-arvo näkyy entistä voimakkaammin jalkapallokatsomoissa. KPV:n tytöt ovat tuoneet iloista kannustusta myös edarin peleihin.

Kahdeksan  
tyttöjoukkueen  

voimin  
kesän peleihin

Kevät on kiireistä aikaa jalkapal-
lojoukkueissa, niin myös KPV:n 
tyttöjoukkueissa. Sarjojen alkuun 
on vielä muutama viikko, mutta 
sitä ennen on hoidettu monta 
asiaa ja monta on vielä hoita-
matta ennen kuin kaikki mah-
dollinen on tehty valmistautumi-
sessa alkavaan kilpailukauteen. 
Varsinkin joukkueenjohtajilla 
saattaa olla tähän aikaan pientä 
stressinpoikasta, vaikka he har-
voin sitä myöntävät. 

Otetaanpa esimerkki KPVT96:n 
joukkueenjohtaja Sini Laakson 
tehtävistä, mitkä ovat varmaan 
muissakin tyttöjoukkueissamme 
ihan vastaavanlaiset. 

Joukkueitamme on kaikissa 
ikäluokissa B-tytöistä 02-synty-
neisiin eli yhteensä kahdeksan 
(8) joukkuetta.
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Tytöille pitää olla oma tur-
nauksensa. Jo tilakysymys vaa-
tii sitä. KPV:n tyttöjaos järjesti 
helmikuussa ensimmäistä ker-
taa nimikkoturnauksensa Hel-
micupin. Sarjoja oli ison ken-
tän C-junioreista 10-vuotiaisiin 
pikkukentän ikäluokkiin. 

Jo ensimmäisessä turnauk-
sessa KPV:n vieraaksi saapui 19 
ulkopuolista joukkuetta emän-
tien kuuden joukkueen lisäksi. 
Helmikuun ensimmäisenä vii-
konvaihteena pelatussa turna-
uksessa pelejä riitti niin lau-
antaina kuin sunnuntainakin 
aamusta iltaan.

Kokkolalaiset joukkueet piti-
vät pintansa turnauksessa. Yksi-
kään voittopokaali ei karannut 
kokkolalaisten hyppysistä KPV:
n voittaessa nuorimpien tyttö-
jen sarjan ja GBK:n korjatessa 
voitot kahdessa vanhimmassa 

ikäluokassa. Nuorimmassa ikä-
luokassa ei pelattu sijoituksista, 
vaikka tosissaan mittaa toisis-
taan otettiinkin. 

D-98/C-97
Lohko A
KPV -98 - SeMi  4-0, SeMi - FC 
KOMU  0-3, KPV -98 - FC KOMU  
1-1
KPV-98 ...........2  1  1  0   5-1   4          
FC KOMU ......2  1  1  0   4-1   4        
SeMi  .............2  0  0  2   0-7   0       

Lohko B
FC YPA - KPV -97  1-1, SIF - FC 
YPA  0-7, KPV -97 - SIF  8-0
KPV-97 ...........2  1  1  0  9-1    4    
FC YPA ...........2  1  1  0  8-1    4    
SIF ..................2  0  0  2  0-15  0 

Lohko C
GBK - PEFF  5-0, PEFF - TIPS  1-
0, TIPS - GBK  0-6

GBK ...............2  2  0  0  11-0  6   
PEFF      ..........2  1  0  1  1-5    3   
TIPS      ...........2  0  0  2  0-7    0
 
Sijoitussarja sijat 1-3
KPV-98 - KPV-97 1-0, KPV-97 - 
GBK 0-1, GBK - KPV-98  2-0
GBK ................2  2  0  0  3-0   6 
KPV-98        1  1  0  0  1-2   3  
KPV-97        2  0  0  2  0-2   0  

Sijoitussarja sijat 4-6
FC KOMU - FC YPA  0-1, FC YPA 
- PEFF  6-0, PEFF - FC KOMU  2-
4
FC YPA ...........2  2  0  0  7-0    6       
FC KOMU ......2  1  0  1  4-3    3     
PEFF ...............2  0  0  2  2-10  0      

Sijoitussarja sijat 7-9
SeMi - SIF  6-1, SIF - TIPS  0-1, 
TIPS - SeMi 1-3
SeMi ...............2  2  0  0  9-2   6
TIPS  ................2  1  0  1  2-3   3

SIF  ..................2  0  0  2  1-7   0

D -99
FC-92 - KPV  0-7, GBK - SIK  0-0, 
KPV - GBK  1-0, SIK - FC-92  2-0, 
SIK - KPV  0-1, FC-92 - GBK  0-4
KPV  ...............3  3  0  0  9-0    9
GBK ...............3  1  1  1  4-1    4
SIK .................3  1  1  1  2-1    4
FC-92 .............3  0  0  3  0-13  0

Sijat 1-2 .....KPV - GBK  0-1 (rp)
Sijat 3-4 .... SIK - FC-92  0-1 (rp)
 
E -00
Lohko A
KPV valkoinen - ONS 0-3, ONS  - 
VIFK 3-0, VIFK - KPV valkoinen 
1-1, KPV valkoinen - SeMi  2-1, 
ONS - GBK  0-2
ONS  ................2  2  0  0  6-0  6      
KPV valk ..........2  0  1  1  1-4  1           
VIFK .................2  0  1  1  1-4  1     

Lohko B
SeMi - KPV vihreä 0-1, GBK - 
KPV vihreä 0-3, GBK - SeMi 3-0
KPV vihreä ......2  2  0  0  4-0  6
GBK .................2  1  0  1  3-3  3                       
SeMi ................2  0  0  2  0-6  0

Sijoituspelit
Sijat 1-2 . KPV vihreä - ONS 1-0
Sijat 3-4 . GBK - KPV valkoinen  
2-0
Sijat 5-6. VIFK - SeMi  1-0

 
E-01
KPV - FC YPA     0-8, GBK prin-
sessat - ONS musta 1-6, ONS pu-
nainen - VPS  4-0, FC YPA - GBK 
prinsessat  7-0, ONS musta - VPS  
0-1, KPV - ONS punainen  0-7, 
GBK prinsessat - ONS  0-6, ONS 
musta - FC YPA  0-4, VPS - KPV  
0-0, ONS punainen - FC YPA  2-
0, ONS musta- KPV  8-1, VPS - 
GBK prinsessat 5-0.

Tyttöjen helmicup ensimmäistä kertaa

Vuoden 2011 Keskipohjan-
maa-turnauksen konsepti hie-
man muuttui edellisestä vuo-
desta. Tytöt pelasivat oman 
turnauksensa jo helmikuussa ja 
maaliskuun turnauksessa ken-
tällä oli vain poikia. Samalla 
turnaukseen lisättiin yksi ikä-
luokka, kun välikentän jouk-
kueet (D12-pojat) pelasivat kuu-
della joukkueella kovatasoisen 
sarjan.

Turnauksessa oli tuttuun ta-
paan joukkueita Pohjanmaan 
alueelta Vaasan, Seinäjoen, Yli-
vieskan ja Oulun rajaamalta 
alueelta. Saatiinpa turnaukseen 
ilmoittautuminen Joensuusta-
kin asti, mutta 01-ikäluokkaan 
ilmoittautunut JIPPO perui tu-
lonsa viime hetkellä.

KPV:n omia joukkueita noista 
neljästäkymmenestä seitse-
mästä yhdistelmästä oli kym-
menen, joten vierailijoita oli 
kunnioitettava määrä eli 37. 

Mitaleita ja pokaaleja jaet-
tiin kolmessa vanhimmassa 
ikäluokassa. Jokaisen ikäluo-
kan voitto karkasi Kokkolasta, 
sillä vanhimman ikäluokan fi-
naalissa Jaro voitti KPV:n. VPS 
voitti E11-ikäluokan finaalissa 
Kälviän Tarmon  KPVvihreän 
joukkueen ollessa kolmas. E10-
ikäluokan mitalikolmikko muo-
dostui OLS:n, Ylivieskan ja Ja-
ron joukkueista.

Juniorijaosto panosti turna-
uksen sujumiseen aikaisempia 
vuosia enemmän. Nyt oli mu-
kana myös liikenteenohjaus 
eikä Santahaan parkkialuetta 
päästetty sumputtumaan edel-
lisvuosien malliin. Sisällä hallis-
sahan aikataulu on aina pitänyt 
ja meno ollut kiitoksen arvoista. 
Ainoa pukki tuli sarjaohjelman 
laatijalle, kun yksi 02-poikien 
ottelu oli jäänyt kirjaamatta. Pi-
kaisen ohjelmarukkauksen jäl-
keen turnausvieraat saivat oh-
jelmassa sanotun ottelumäärän, 
mutta KPV:n omilta joukkueilta 
jäi kaksi ottelua pois. 

Tälläkin kerralla turnausvie-
raat kiittivät KPV:a hyvästä jär-
jestelystä, joka myös tämän leh-
den välityksellä välitettäköön 
kaikille tekijöille. 

99-pojat (D12)  
Alkulohkot
lohko A: KPV, VPS, TP-Seinä-
joki

KPV - VPS 5-0, KPV - TP-Seinä-
joki 2-1, VPS - TP-Seinäjoki 0-2
KPV .................. 2  2  0  0  7-1  6
TP-Seinäjoki .... 2  1  0  1  3-2  3
VPS .................. 2  0  0  2  0-7  0
lohko B: Jaro, VIFK, OLS
Jaro - VIFK 2-2, Jaro - OLS 4-0, 
VIFK - OLS 0-2
Jaro .................. 2  1  1  0  6-2  4
OLS .................. 2  1  0  1  2-4  3
VIFK ................. 2  0  1  1  2-4  1
sijoitusottelut
KPV - Jaro  ........................... 0-3  
(sijat 1-2)
TP S-joki - OLS 2-0 ....  (sijat 3-4)
VPS - VIFK 1-2 ........... (sijat 5-6)
Pojat – 00 (E11)

Alkulohkot 
Alkulohkojen voittajat pelasi-
vat sijoista 1-4, lohkokakkoset 
sijoista 5-8, kolmoset sijoista 9-
12 ja lohkoneloset sijoista 13-
16.
lohko A: 
KPV vihreä - PS Into 7-0, Kuffen 
- VPS wolves 2-8, KPV vihreä - 
Kuffen 7-0, Into - VPS wolves 1-
7, VPS wolves - KPV vihreä  3-3, 
Kuffen - Into 2-4  
KPV Vihreä ..... 3  2 1 0  17- 3  7
VPS Wolves  ... 3  2 1 0  18- 6  7
Ps Into  ........... 3  1 0 2   5-16  3
Kuffen  ........... 3  0 0 3   4-19  0
lohko B: 
KPV valkoinen - Myran  6-
0, VIFK smedsby - Tarmo 1-3, 
KPV valkoinen - VIFK smedsby  
4-0, Myran - Tarmo  0-4, VIFK 
smedsby - Myran 7-1, Tarmo - 
KPV valkoinen  3-0
Tarmo  ............ 3  3 0 0  10-1   9
KPV Valk. ....... 3  2 0 1  10-3   6
VIFK Smedsby 3  1 0 2    8-8   3
IK Myran  ....... 3  0 0 3  1-17   0
lohko C: 
GBK vit - TUS 5-1, VPS stoke 
- Jaro röd 8-1, GBK vit - VPS 
stoke 2-3, TUS - Jaro röd 3-4, 
VPS stoke - TUS 2-1,  Jaro röd - 
GBK vit 2-3 
VPS Stoke  ...... 3  3 0 0  13- 4  9
GBK Vit  .......... 3  2 0 1  10- 6  6
Jaro Röd  ........ 3  1 0 2   7-14  3
TUS  ................ 3  0 0 3   5-11  0
lohko D: 
FC YPA - KPV 01  0-1, GBK röd 
- Jaro vit 0-3, GBK röd - FC YPA 
1-7, Jaro vit - KPV 01   2-3, FC 
YPA - Jaro vit  4-2, KPV 01 - GBK 
röd  3-0
KPV-01  ............. 3  3 0 0   7-2  9
FC YPA  ............. 3  2 0 1   9-3  6
Jaro Vit  ............ 3  1 0 2   6-5  3
GBK röd   .......... 3  0 0 3 1-13  0

sijoituspelit 

Sijat 1-4
KPV vihreä – Tarmo 0-1, VPS 
stoke – KPV 01  1-1 (rp 2-0)
VPS stoke – Tarmo  5-2 (sijat 1-
2)
KPV vihreä – KPV 01 2-1 (sijat 
3-4)
Sijat 5-8
VPS wolves - KPV Valkoinen 4 – 
2, GBK vit - FC YPA 1 – 0
VPS wolves - GBK vit 2 - 3 rp. 
(sijat 5-6)
KPV Valkoinen - FC YPA 0 - 1 rp 
(sijat 7-8)
Sijat 9-12
Ps Into - VIFK smedsby 0 – 3, 
Jaro röd - Jaro vit 1 – 3
VIFK smedsby - Jaro vit 4 - 1 (9-
10)
PS Into - Jaro röd 1 - 3 (sijat 11-
12)
Sijat 13-16
Kuffen - IK Myran 2 – 1, TUS - 
GBK Röd 2 – 1
Kuffen - TUS 0 - 4 (sijat 13-14)
IK Myran - GBK Röd 6 - 0 (15-
16)

Pojat – 01 (E10)
Pelattiin alkusarjat kolmessa 
kolmen joukkueen lohkossa. 
Lohkojen kaksi parasta pelasi-
vat aluksi karsinnan finaalisar-
jaan pääsystä, jonka jälkeen 
pelattiin sijoitussarjat kolm-
essa lohkossa sijat 1-3, sijat 4-
6 ja sijat 7-9.

alkulohkot 
lohko A
KPV - Jaro 0-3, Jaro - VetU 6-1, 
KPV - VetU 2-2
Jaro    ................. 2  2 0 0  9-1  6
KPV    ................. 2  0 1 1  2-5  1
VetU   ................ 2  0 1 1  3-8  1
lohko B
OLS keltainen - Tarmo 5-0, OLS 
keltainen - TUS 8-0, Tarmo - TUS 
1-2
OLS keltainen  . 2  2 0 0 13-0  6
TUS ................... 2  1 0 1   2-9  3
Tarmo ............... 2  0 0 2   1-7  0
lohko C
OLS sininen - GBK 4-0, FC YPA - 
OLS sininen 4-0, GBK - FC YPA 
0-3
FC YPA   ............. 2  2 0 0  7-0  6
OLS sininen  ...... 2  1 0 1  4-4  3
GBK  .................. 2  0 0 2  0-7  0
Sijoituspelit 
OLS keltainen - OLS sininen 3 
– 2, FC YPA - KPV 3 – 1,  Jaro - 
TUS 1 – 0
Sijoitussarja sijoista 1-3
Jaro - FC YPA 1 – 2,  OLS kel-
tainen - FC YPA 9 – 0,  Jaro - OLS 
keltainen 0 – 5
OLS kelt. ........ 2  2  0  0  14-0  6
FC YPA ........... 2  1  0  1  2-10  3
Jaro ................ 2  0  0  2  1-7    0
Sijoitussarja sijoista 4-6
TUS - KPV 2 – 1,  OLS sininen - 
KPV 9 – 0,  TUS - OLS Sininen 
1 – 6
OLS sininen ... 2  2  0  0  15-1  6
TUS ................ 2  1  0  1  3-7    3
KPV ................ 2  0  0  2  1-11  0

Sijoitussarja sijoista 7-9
VetU - GBK 0 – 7,  Tarmo - GBK 
0 – 5,  VetU - Tarmo 0 – 1
GBK ............... 2  2  0  0  12-0  6
Tarmo ............ 2  1  0  1    1-5  3
VetU2 ............ 2  0  0  2    0-8  0   

pojat -02 (F9)
Pelattiin kolme ottelua eri vas-
tustajia vastaan. Sarjataulukoita 
tai sijoituksia ei laskettu. 
KPV vihreä - GBK blues 8-0, VPS 
- Jaro 3-5, GBK blues - Jaro 0-9, 
Tarmo - FC YPA 4-5, KPV vihreä 
- Jaro 1-2, GBK rock - FC YPA 
7-2, Tarmo - GBK rock 1-1, FC 
YPA - VPS 1-6, GBK rock - KPV 
valkoinen 1-1, GBK blues - VPS 
0-9, Tarmo - KPV valkoinen 0-5
 
Pojat -03 (F8) 
Pelattiin kolme ottelua eri vas-
tustajia vastaan. Sarjataulukoita 
tai sijoituksia ei laskettu. 

KPV vihreä - FC YPA punainen 2 
-3, TUS - FC YPA keltainen 5 – 4, 
GBK punainen - KPV raita 1 – 7, 
GBK valkoinen - KPV valkoinen 
2 – 3, KPV vihreä - GBK pun-
ainen 1 – 4, TUS - GBK valkoinen 
0 – 3, FC YPA punainen - KPV 
raita 0 – 8, FC YPA keltainen 
- KPV valkoinen 1 – 0, FC YPA 
punainen - GBK punainen 0 -
7, TUS - KPV valkoinen 1 -3, FC 
YPA keltainen - GBK valkoinen 
3 – 1, KPV vihreä - KPV raita 3 
- 5

KP-turnauksessa ennätysmäinen vilske

 Turnauksessa oli tunnelmaa ja tungosta kenttien laidalla.
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Runkokoko/ramhöjd
Vaihteet/växel Shimano Nexus-3
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Edessä/fram: V-jarru
Jalkajarru/fotbroms

Jarrut/bromsar

Pyörän koko 24”

Rocky
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Runkokoko/ramhöjd
Vaihteet/växel Shimano Nexus-3
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RRRuunnkkkookkooko//raamhhöjdRRRuRuununnkkkookkookko//raam 46 cmRRRuRuununkkookkk ookko/raa/ m

Komponentti 1 v

Runko 5 v

TAKUUTAKUU

19900
tuote

Kaikki 24" ja 26" 3v mallit
Alla 24" och 26" 3v modeller
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Pyörän koko 26”

Byte korkeaprofi ilivanteet, alumiinia
/högprofi lfälgar av aluminium

Striker

Eino Jokinen – 
jalkapallomies Hyvinkää:
– Nykypelaajat eivät enää ole 
samanlaisia seuraihmisiä kuin 
ennen. Aikaisemmin pelaajat 
osallistuivat seuran kokouksiin 
ja ottivat kantaa, mutta tänä 
päivänä heitä ei siellä näy. Kun 
Pertti Alaja keksi sen Kaikki Pe-
laa-jutun, siihen olisi pitänyt 
liittää sanat Kaikki Katsoo. Nyt 
katsomoissa ei juurikaan näe 
oman seuran nuoria pelaajia.

Risto Luomanen – 
valmennuspäällikkö EIF:
– Jos vertaan Helsinkiin, niin 
pikkukaupungissa joko pela-
taan EIF:ssä tai sitten ei pelata 
lainkaan. Stadissa tulee vastaan 
kundeja, joilla on 15–16 -vuo-
tiaina takana jo kahdeksan yh-
deksän seurasiirtoa. Valmen-
tajana EIF:ssä haasteet tulee 
oikeasta toiminnasta, jalkapal-
lon valmentamisesta. Vaikuttaa, 
että täällä ei tarvitse keskittyä 
epäoleelliseen, kuten esimer-
kiksi seurasiirtoihin.

Job Dragtsma – 
valmentaja FC Inter:
– Nuorena valmentajana kuvit-
telin, että pystyn muuttamaan 
nämä kaverit henkisesti vah-
voiksi. Olin väärässä. Ei asen-
teeltaan vääränlaisia pelaajia 
pysty kukaan muuttamaan. 
Henkinen kantti, luja tahto 
ja asenne ovat mielestäni tär-
keimmät ominaisuudet hui-
pulle pääsyyn kuin taidollinen 
lahjakkuus.

Bill Beswick – 
valmentaja Englanti:
– Lahjakkuus ei riitä. Päinvas-
toin, jos pelaajalla ei ole oikeaa 
asennetta, hän on sekä omalle 
joukkueelle että valmentajalle 
pelkkä riippakivi.

Kari Uotila – SPL:n lh:n vpj:
– Keskeisintä on kaikin keinoin 
pyrkiä pitämään osallistumis-
kynnys jalkapalloon mahdol-
lisimman alhaalla niin kustan-
nusten kuin muidenkin syiden 
osalta. Tärkeää on myös huo-
lehtia jalkapallon myöntei-
sestä julkisuuskuvasta, laajasta 
yhteiskuntavastuusta, mutta 
ennen kaikkea laadukkaasta 
toiminnan turvaamisesta seu-
roissa.

Timo Lötjönen – toiminnanjohtaja 
Puotinkylän Valtti:
– Toivoisin, että vanhemmat 
tulevat mukaan toimintaan ei-
vätkä vain osta meiltä jalkapal-
lopalvelua. Toivomme aktiivisia 
ja osallistuvia vanhempia. Ky-
syminen ja kyseenalaistaminen 
eivät ole huonoja asioita.

Mixu Paatelainen – 
valmentaja Skotlanti:
– Suomalaiset ovat vähän ujoja 
ja hiljaisia, kun taas skotlanti-
laiset ovat räväkkäämpiä; he 
työntävät suomalaiset pois ot-
taakseen pallon. Suomalainen 
sanoo helposti, että ota vaan. 
Suomalaisena on harmi, että 
joutuu sanomaan näin, mutta 
vähän me olemme liian sosiaa-

lisia kentällä. Kentän ulkopuo-
lella saa olla päinvastoin.

Jutta Rautiainen – 
valmentaja HJK:
– Mielestäni tämä on mennyt 
liian vakavaksi puurtamiseksi, 
kyllä itsekin syyllistyn siihen 
toisinaan, mutta pyrin kyseen-
alaistamaan sitä koko ajan. Se, 
että asioihin suhtaudutaan ke-
vyemmin, ei tarkoita, ettei har-
joittelu olisi laadukasta. Päin-
vastoin, silloin kun homma on 
kivaa, niin tekemisen laatu pa-
ranee myös. Silloin on myös 
suurempi mahdollisuus onnis-
tua.

Timo Lounio – 
valmentaja PK-35:
– Taloudellisten resurssien 
hankkiminen on ehkä maail-
man vaativin homma, ja to-
della nostan hattua niille, jotka 
tuolla hattu kädessä kiertävät ja 
keräävät joukkueelleen niitä sa-
tasia ja viissatasia.

Petteri Jaatinen – 
valmentaja HJK:
– On ihan höpöhöpöä väittää, 
että tehoryhmiä tai tasojouk-
kueita ei pidä luoda alle kym-
menvuotiaissa. Kyse on lasten 
motivaatiosta ja innostunei-
suudesta. Lapsi omaksuu asi-
oita tekemällä. Oppiiko esi-
merkiksi joukkueen taidollisesti 
heikoimmat mitään, jos lahjak-
kaimmat aina ottavat vastuun. 
Tasoryhmät eivät tietenkään 
saa olla kiveen hakattuja, sillä 

pelaajat kehittyvät eri tahtiin. 
Jokaiselle pitää olla vaihtoeh-
toja.

Silja Saarinen, 
nuorisosihteeri Helsinki:
– Tytöissä johdettu ohjaami-
nen on perinteisesti käynnisty-
nyt 10-vuotiaille, mutta Pallo-
liiton tyttöfutiksen seurahanke 
on osoittanut, että suunnittele-
malla ja järjestämällä toimintaa 
nuoremmille saadaan aloitusikä 
laskettua jopa 6-vuotiaisiin. 
Markku Sandström – 

koulutuspäällikkö Helsinki:
– Nykyään puhutaan usein 
joukkueen taustoista, mutta 
haluamme muuttaa tämän käy-
tännön. Tulevaisuudessa pu-
humme johtoryhmästä, jonka 
tarkoituksena on johtaa koko 
joukkueen toimintaa. Tätä tii-
miä puolestaan vetää joukku-
eenjohtaja. Joukkueenjohtajan 
vastuu kasvaa ja hänen tarkoi-
tuksenaan on huolehtia, että 
jalkapalloilullisesti tärkeimmät 
asiat ovat etusijalla.

Veli-Matti Rinnetmäki – VJS:n pj:
– Meillä on kolme päätoimista 
työntekijää, joista kaksi on val-
mennuspuolella ja yksi hal-
linnossa. Lisäksi seurassa on 
mielestäni paljon erinomaisia 
valmentajia ja tilanne on ko-
konaisuudessaan paras koko 
2000-luvulla, jolloin olen VJS:
ssa toiminut. Rekrytoinnit ovat 
onnistuneet, talous on vakaalla 
pohjalla ja seurassa on aktiivi-

nen hallitus. VJS:ssa ei tunnu 
yksinäiseltä.

Lasse Keski-Loppi – 
SPL/harrastefutis:
– Näen, että harrastefutista tu-
lisi tuoda esiin selkeästi enem-
män yhteisöllisyyttä ja sosi-
aalisuutta korostavana lajina. 
Samoin sitä tulisi markkinoida 
merkittävämmin yleiskunnon 
kehittäjänä, terveys- ja kunto-
lajina. Tämä edellyttää, että nä-
emme riskien, kuten loukkaan-
tumisten ohi.

Ulla Kaasinen – 
harrastemanageri Helsinki:
– Kaikki eivät tähtää huipulle. 
Heille pitää olla seuroissa vaih-
toehtoja oman ikäluokkansa 
edarin ohella. Uskon myös, että 
tulevaisuudessa kokonaisia seu-
roja profiloituu enemmän har-
rastefutikseen.

Kari Ukkonen – 
SPL:n koulutuspäällikkö:
– Persoonallisuuden vahvista-
minen ja arvostaminen on tär-
keää. Emme halua muovata 
kaikista samanlaisia, vaan on 
tärkeää hyväksyä ja tukea eri-
laisia persoonallisuuksia. Sellai-
sistahan meillä on jollain lailla 
pulaa nykyisissä aikuispelaa-
jissa.

-----

Lainaukset on koottu Helsingin ja 
Uudenmaan piirin 90 min -leh-
destä. 

Lehdistä siepattua
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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 
2011

Suomalainen jalkapalloperhe on 
valmistautunut uuteen kauteen 
hyvin sekavissa tunnelmissa, 
ajateltakoon sitten kansallista 
tai ihan kotinurkkien toimin-
taa. Vastaavaa ei muistu mie-
leen. Jopa Palloliiton ja TUL:n 
toimintojen yhdistäminen 1948 
sujui mutkattomammin.

Sekavuus ei voi olla vaikut-
tamatta menestykseen ja mikä 
pahinta, ennen kaikkea mie-
lenkiinnon kautta tulevaan la-
jin arvostukseen. Aika tulee sen 
näyttämään. Syyttävän sormi 
on monelta suunnalta osoitta-
nut Finnairin stadionin alaker-
ran toimistossa tehtyihin pää-
töksiin, mutta tuskin sieltäkään 
kukaan tunnustautuu vastuun 
kantajaksi. Eikä sellaisen tun-
nustamisesta olisi mitään apua 
tähän hätään.

*
Oma edustusjoukkueemme ei 
poikkea edellä kirjoitetusta. Seu-
ran hallitus asetti ykköstavoit-
teeksi talouden. Viime vuoden 
osalta tavoitteessa pysyttiin, 
mutta haastetta riittää vuosiksi 
eteenpäin.

Ratkaisu ei ole sujunut kritii-
kittä. Siihen olen itsekin tör-
männyt kaduilla ja kujilla. 
Moni on mennyt puhumat-
tomaksi, kun olen oman tie-
tomääräni pohjalta ryhtynyt 
perustelemaan hallituksen teke-
mää ratkaisua. Sellaisen arvos-
telijan kanssa en mielelläni asi-
asta keskustele, joka ei ole edes 
jäsenmaksua maksanut, vaikka 
sanookin olevansa seuran mie-
hiä. Arvostelu on varsin help-
poa ja varsinkin, jos sydän ei ole 
mukana.

*
Talven ja kevään harjoituspe-
lien tulokset tekivät sellaise-
naan oikeutusta arvostelulle. 
On kuitenkin hyvä tarkastella 
mitä numeroiden takaa löytyy. 
Viime kaudella sarjapelikoke-
musta kasvatti 25 pelaajaa. Nyt 
heistä on valmentajan ohella 
puolet poissa ja he olivat mu-
kana 183 ottelussa noin 13 700 
minuutin verran.

Paikkausvärkkiä on pyritty et-
simään omasta juniorikaartista. 
Vain Nika Kiladze edustaa ulko-
puolista tuontia. Muutama har-
joituspeli ei vielä ratkaise, mutta 
joka päivä tulee nuorille 24 tun-
tia lisää ikään ja kovempien 
harjoitusten ansiosta parempia 
avuja menestyä uudessa ympä-
ristössä. Lisäksi on paikallaan 
todeta, että ratkaisulla on ha-
luttu korostaa oman kylän poi-
kien esiinmarssia. Sitäkin on 
kaivattu enenevässä määrin.

Seuran junioritoiminnasta voi 
kirjoittaa paljon myönteisiä lau-
seita tänäkin keväänä. Sopii lu-
kea vaikkapa se osio lehdestä, 
jossa eri ikäluokkien vastuul-
liset kertovat kauden toimin-
nasta. Toivon, että tuosta mo-
nisatapäisestä nuorten joukosta 
löytyy riittävän paljon oikeaa 
asennetta ja sitkeyttä omaavia 
takaamaan seuralle valoisaa tu-
levaisuutta niin viheriöllä kuin 
sen ulkopuolellakin.

*
Lehteä tehdessä olen saanut ta-
vata useita vastuuntuntoisia eri 
jaostoissa toimivia seuran jäse-
niä. Kuullun perusteella arvos-
tan suuresti heitä. He tekevät 
paljon hyvää työtä. Omaa va-
paa-aikaa uhrataan seuran hy-
väksi palkkiona ”vain” mielen-
terveys. Joskus olen miettinyt, 
että kuinka suuri olisikaan se 
lasku, jonka he työstään voi-
sivat seuralle kirjoittaa. Ilmei-
sesti joskus on senkin laskun 
aika edessä tai sitten tämä työ 
nuorten hyväksi vaarantuu. 
Merkittävämpi tuki yhteiskun-
nalta olisi tärkeää ja samalla se 
olisi arvostus työtä kohtaan, ku-
ten Hannu Ritola tämän lehden 
haastattelussa esittää. 

Jo nyt voi nähdä yhden seu-
rauksen siitä, mihin ollaan me-
nossa ellei muutosta tapahdu. 
Kokkolasta ei ole liikkeellä liiton 
sarjoissa ainuttakaan A-nuorten 
joukkuetta! On aikoihin eletty, 
kun takavuosina, ainakin KPV:
ssa, oli joukkueeseen tyrkyllä 
pelaajia liki kahden joukkueen 
verran. Aika aikaa kutakin ja 
aika kultaa muistot, kuulen taas 
jonkun kommentoivan. Myön-
nän, että ́ 60 lukua ja tätä päivää 
ei saisi edes sisimmässään ver-
rata keskenään. Syitä on muita-
kin kuin raha, mutta kovin suu-
ren roolin se on saanut.

*
Kansallinen toiminta on yhä 
enemmän keskittynyt Kehä-III 
sisäpuolelle. Siihen voi aistia 
moniakin esimerkkejä. Jouk-
kuemäärien supistaminen tekee 
entistä vaikeammaksi nousun 
ylempiin sarjoihin pohjoisen 
seuroille. Onhan se samalla mer-
kittävä rahallinen säästö etelän 
seuroille, kun ei tarvitse tehdä 
pitkiä ottelumatkoja. Niinpä tie-
tynlainen aktiivisuus RoPS:n, 
AC Oulun ja TamU:nkin suun-
taan tulee ymmärretyksi. Toki 
säännöt koskevat heitäkin.

Aikaisemmin olen tässä yhtey-
dessä todennut, että sponsorien, 
varsinkin valtakunnallisten yri-
tysten, saaminen on helpompaa 
Kehä-III sisäpuolella kuin poh-
joisessa. Näiden yritysten pää-
konttorit ovat pääsääntöisesti 
etelässä ja siellä istuvat myös 

tuista päättävät. Pohjoisen ih-
misen raha kyllä näille sponso-
reille kelpaa.

Esimerkin voi aistia myös pe-
laajatasolla. Huippuyksilöt muu-
alta maasta ostetaan etelään ja 
pian myydään suurella rahalla 
ulkomaille. Suuresti arvostetun 
Jari Litmasenkin tuoreimmassa 
ratkaisussa voi nähdä samaa, 
vaikka tuskinpa hänellä enää ul-
komaille on asiaa. HJK hankki 
hänessä hyvän mainosvaltin FC 
Lahdelta ja muilta halukkailta. 
Halukkaita varmaan olisi ollut, 
mutta rahapussissa tuskin oli 
riittävästi painoa.

*
Asia, joka on myös tullut mie-
leen urheilu-uutisia seuratessa 
on suomalaisten vaatimaton 
menestys joukkueurheilussa. 
Tarkasteltiinpa asiaa kuinka laa-
jalti tahansa ja varsinkin niiden 
urheilumuotojen osalta, joissa 
harrastus on maailmanlaajuista. 
Mikä on suomalaisen geeneissä 
vikana? Olisiko geenimuunte-
lusta lääke tähän ja niin, että se 
tapahtuisi eettisiä periaatteita 
kunnioittaen?

* 
Ja lopuksi: kukapa sen koiran 
hännän nostaa… Tämä on 80. 
Pallo-Veikko. Olen toistaiseksi 
turhaan yrittänyt onkia tietoa 
vastaavasta urheiluseuratoi-
minnan piiristä. Syksyllä 1966 
aloitetusta on tullut perinne, 
joka on jo 45 vuoden ajan jat-
kunut katkeamatta. Monesta 
suusta olen tätäkin lehteä teh-
dessämme saanut innostavaa 
ja lämmittävää palautetta, kun 
on udeltu lehden ilmestymis-
päivää. Kiitos siitä. Kiitosta ha-
luan osoittaa myös jokaiselle, 
joka on omalla panoksellaan 
tukenut lehden valmistumista. 
Yhdestä ihmisestä tämä ei voi 
olla kiinni ja tulevaisuus näyt-
tää siltä osin valoisalta.

* 
PS. 
Pallo-Veikko-hengessä koko 
Vihreän veran jäsenjoukko on-
nittelee Tiikereitä noususta len-
topalloilun korkeimmalle sarja-
tasolle Suomessa!

vote 

Lipan             alta

Hikeä sai ”Opa” Itälä pyyhkiä otsaltaan johtaessaan viime syksynä pe-
liä Viikinkejä vastaan, kun valmentaja-Jamo oli sivussa. Onneksi Irakli 
helpotti Opan tuskaa 81. minuutilla tekemällään voittomaalilla.
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Vainajia. Huhtikuun ensim-
mäisenä päättyi Sally Vainion, 
s. Karlsson, maallinen vaellus 
84 vuoden iässä. Sally kuului 
Pallo-Siskojen aktiiviseen jouk-
koon lähes jaoston perustami-
sesta saakka. Seuran kultaisen 
ansiomerkin hän sai 1972.

Matti ”Tatu” Harju nukkui 
ikiuneen maanantaina 18.4. 83 
vuoden ikäisenä. Tatu teki vuo-
sien ansiokkaan ja pyyteettö-
män työn seuran hyväksi. Hä-
nen pääasiallinen työkenttänsä 
oli kuuluminen järjestysmies-
ten ryhmään, mutta hän osal-
listui myös huoltotehtäviin 
junioreissa ja oli apuvoimana 
edustusjoukkueessakin. Ta-
tun positiivinen luonne välit-
tyi niihin tapaamisiin ja kans-
saihmisiin, joiden kanssa hän 
seurassa oli tekemisissä.

Synttäreitä. Pallo-Veikon jou-
lunumerossa mainitsemme 
muutamia palloveikkoja ni-
meltä, joiden tasavuosijuhlia 
vietetään alkuvuodesta tänä 
vuonna. 

Vaan yksi oli joukosta pois 
eli hallituksen jäsen Matti Lai-
tinen. Viereiset kuvat vahvista-
vat tiedon, että puoli vuosisa-
taa on Matille tullut täyteen. 
Paalulle yltämistä Matti juhli, 
kuinkas muuten, jalkapallon 

hengessä osallistumalla juhla-
päivänään 22.4. ikäistensä jal-
kapalloturnaukseen Amsterda-
missa.

Edellisessä Pallo-Veikossa oli-
vat esillä alkuvuoden juhlijat 
ja seuraavassa nuorimmasta 
alkaen he, joille merkkipäivä 
ajoittuu Juhannuksen jälkei-
selle vuosipuoliskolle.

50 vuoden ikäpaalua tavoit-
televat ainakin Jari Kankai-
nen, Juha Salo ja Antti Yli-

mäki. Kymmenen vuotta lisää 
ja edessä ovat Jacek Pietrzy-
kowskin, Vesa Kallion, Ilkka 
Kankaan ja Matti Leskelän syn-
tymäpäivät. 

Varsinaisiin veteraanisar-
jan merkkivuosiin ovat tähyä-
mässä Kaj Paajanen (75), Jukka 
Niemi (80), Reino Sarlin (80) ja 
Risto Hautala (80). 

Heille kaikille ja niillekin, 
jotka tasavuosia juhlivat il-
man toimituksen tietoutta, on-

nittelut koko Green Family-yh-
teisöltä.

Vauvoja. Alkuvuonna ei Teli-
maan Sakarin osastolla keskus-
sairaalassa ole paljon palloveik-
kojen työn jälkeä näkynyt. Se 
sentään voitiin lehdestä lukea, 
että edustusjoukkueen pelaaja 
Tom Melartista ja puolisostaan 
Kaarina Aholasta tuli 23.2. poi-
kavauvan isä. Onnittelut pallo-
veikko-perheen tulokkaasta.

GREEN FAMILYGREEN FAMILY
Perustettu 
12.10. 1930

Puheenjohtaja: 
Risto Pouttu

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

Sihteeri: 
Jouko Vierimaa

Kunniapuheenjohtaja: 
Jorma Nikkanen

JAOSTOT:

Edustusjoukkue: 
Risto Pouttu pj, hallitus.

Juniorijaosto
Pojat: Tapio Hakala pj, Petri Gus-
tafsson talous, Petri Haapasalo, Janne 
Korkiakangas, Hannu Laakso, Marko 
Lehtonen, Jouko Vierimaa, Timo 
Åstrand.

Tytöt: Rolf Mannström pj, Mia Hau-
tamäki (-02), Marko Palosaari (01-
00), 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 Huja-
nen, Markku Palosaari, Hannu Ritola, 
Janne Ylinen.

Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, 
Marita Hakala, Seija Hattunen, Päivi 
Harju, Pia Heikell-Tastula, Kristiina 
Ihalainen, Tuula deJong, Gunilla Kal-
liokoski, Leena Luokkala, Outi Oosi-
Overton, Sirpa Rita, Elina Vierimaa.

Seniorijaosto: Matti Järvi pj, 
Voitto Kentala, Esa Korhonen, Matti 
Leskelä, Seppo Paavolainen, Jukka 
Peltoniemi, Asko Rintapää, Eero Van-
tunen.

Tiedotusjaosto: Antti Ylimäki pj, 
Tapio Hakala, Voitto Kentala, Risto 
Pouttu, Jouko Vierimaa.

Valmennuspäällikkö: Rauno 
Lesonen, Rolf Mannström tyttövas-
taava, Seppo Peuraharju jalkapallo-
koulu.

Tämä 80. Pallo-Veikko on saatu 
kokoon aikaisempien numeroiden la-
tuja noudatellen. Lehdestä on otettu 
17 200 kappaleen painos ja painami-
sesta on huolehtinut Botnia Print.

Kokkola Jakelun toimesta lehti 
jaetaan kotitalouksiin, jotka sijaitse-
vat ennen kuntaliitosta olleen Kokko-
lan alueella.

Pallo-Veikko on osa seuran mark-
kinointijaoston toimintaa ja leh-
den toimituskuntaan ovat kuuluneet 
Voitto Kentala, Jouko Vierimaa, Jukka 
Lehojärvi (valokuvat) ja Reijo Ruotsa-
lainen (ilmoitukset). Lisäksi on saatu 
kirjoituksia muutamilta avustajilta. 
Lehden taitto on Pentti Heikkilän kä-
sialaa.

Toimituskunta kiittää kaikkia 
yhteistyössä mukana olleita ja erityi-
sesti yrityksiä, jotka ilmoituksillaan 
ovat tehneet mahdolliseksi lehden 
julkaisemisen.

Merenkulun ja 
elinkeinoelämän
palveluyritys
Serviceföretaget 
för både sjöfarten 
och näringslivet

www.rauanheimo.com

KPV:n hallituksen jäsen Matti Laitinen täytti 50 vuotta Pääsiäisenä.
Juhlapäivänään Matti turnausti Amsterdamissa.

Ahti Salo on yksi niistä, jotka ovat 
jo ehtineet tänä vuonna juhlia ta-
savuosiaan.

Puheenjohtaja
Risto Pouttu – 050 553 8128
Yleismies/sihteeri
Jouko Vierimaa – 046 876 0594
Markkinointi
Antti Ylimäki – 040 149 1010
Edustusjoukkue/manageri
Pekka Kuusela – 050 552 7404
Junioritoiminta
Pojat/Tapio Hakala – 040 527 4133
Tytöt/Rolf Mannström – 0400 746 641

Pallo-Siskot
Pia Savolainen – 050 065 8411
Elina Vierimaa – 050 412 0184
Järjestysmiehet
Pekka Kivelä – 050 359 7063
Hannu Helasterä – 0500 931 653
Seniorit
Matti Järvi – 040 545 0967
Eero Vantunen – 050 434 8143
Tiedotusjaosto/Pallo-Veikko
Jouko Vierimaa – 046 876 0594
Voitto Kentala – 050 598 2027

Kysyvä ei tieltä eksy
Mistä olet KPV:ssa kiinnostunut ja mistä halu-
aisit lisätietoa? Kiinnostaako seuran toiminta 
siinä määrin, että haluaisit tulla mukaan yh-
teisöömme, antamaan oman panoksesi työs-
sämme kokkolalaisnuorison hyväksi. KPV 
tarjoaa useiden jaostojen kautta siihen mah-
dollisuuden. Seuraavassa yhteyshenkilöt ja hei-
dän puhelinnumeronsa, johon soittamalla voit 
ottaa ensimmäiset kontaktit.
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Parhaat varusteet pelikentille 
löydät Intersportista!

Kengurun-
nahkainen
huippukenkä,
koot 41-46

Kevään harrastuksiin!

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

149
(199,-)

Firefly x900
rullaluistimet

129
(149,-)

Nopsa 12”
lastenpyörät Tällä kupongilla

jalkapallokengät
torstai 5.5.-lauantai 7.5.

-30%
(ovh:sta)

5990
(120,-)

Adidas
Heritagio Fg

jalkapallokengät

8990
(109,-)

Firefly x300
säädettävä luistin

5
2 rullaa

Joukkueen
huoltolaukkuun
Medical-teippi

7990
Trike

3-rattaiset 
pyörät

(99,90)

Ei Pallo-Veikkoa etteikö leh-
dessä myös juttua seuran 
virkeästi toimivasta Pap-
pakerhosta. Porukkaan ”kel-
puutettujen” joukko lähentelee 
jo 40, mutta heistä kymmen-
kunta on karistanut Kokkolan 
tomut jaloistaan muualle Suo-
meen ja osallistuu tapaamisiin 
satunnaisesti. 

Viime vuonna joukkoon tu-
livat uusina jäseninä Hannu 
Helasterä, Rainer Kotka, Antti 
Kentala ja Kari Raatikainen. 
Tämän vuoden uusi jäsen on 
1964 ensi kerran edustusjouk-
kueen peliasuun pukeutunut 
Tapio ”Pippana” Raatikainen. 

Valitettavasti ikämiehistä koos-
tuva joukko myös hupenee toi-
sesta päästä. Toimintaan osal-
listuneista iäisyyskutsun saivat 
viime vuonna Asko Sallamaa ja 
Esko Malmivaara.

Syksyn Pallo-Veikko lehden 
jälkeen Pappakerhon johto-
ryhmä Eero Vantusen johdolla 
järjesti mieliä virkistäneen jou-
lujuhlan Ykspihlajan Pasaatissa. 
Puheenjohtaja Risto Pouttu 
kertoi hallituksen työskente-
lystä, seuran eri jaostojen toi-
minnasta sekä työn tuloksista. 
Nauruhermoja kutitti Tierna-
poikien jalkapallosävytteinen 
tulkinta tutusta laulusta. Maa-

liskuulla järjestyi mahdollisuus 
tutustua poliisilaitoksen nyky-
aikaisiin tiloihin, joita esitteli 
palloveikko-hengessä, kuuli-
joille tuttu mies, Pentti Hai-
makainen. Paljon oli ihmet-
telemistä, joten ei ihme, jos 
kysymyksiä sateli Pentille. Se 
saatiin ilolla kuulla, että taloon 

kuskataan ”vieraita” perin har-
voin jalkapalloilua harrastanei-
den parista.

Pappakerhon tapaamisista 
on muodostunut suosittu tapa 
saada tietoa kaupungin ke-
hityksestä. Samalla on saatu 
muistella omia, yhteisiä vuo-
sia jalkapalloviheriöillä joten 

tapaamisten merkitystä osal-
listujin henkiselle puolelle ei 
sovi väheksyä. Siitä kertovat 
lausutut toiveet uusista tapaa-
misista. 

Johtoryhmä onkin ideoinut 
tälle vuodelle ainakin pari lisä-
tapahtumaa, jotka toteutune-
vat kesän aikana.

Pappakerhossa mieli virkistyy

Pappakerhon joulujuhlassa tiernapojat yllättivät kuulijat omalla ”koti-
kutoisella” esityksellään. Kvartetin muodostivat Esa Korhonen, Jukka 
Peltoniemi, Olli Peltoniemi ja Matti Järvi.

Uuden poliisilaitoksen tilat kiinnostivat näin runsaslukuista pappakerhon joukkoa. Eturivi vas. Eero Vantu-
nen, Eino Rokala, Kalle Hongell, Ahti Salo, Tenho Heikkilä, Olli Hongell, keskirivissä Matti Järvi, Jukka Pelto-
niemi, Antti Kentala, Matti Koivunen, Hannu Salmela, Mikko Sulkala, Kaj Paajanen ja talon esittelijä ylikons-
taapeli Pentti Haimakainen sekä takana Mauri Pussinen, Hannu Helasterä, Kari Raatikainen, Veikko Salo, 
Asko Rintapää, Rainer Kotka, Seppo Paavolainen ja Voitto Kentala.
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