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Ykkösen
vastustajat
ensi
kesänä
Jalkapalloilun Ykkösessä ovat
ensi kaudella mukana KPV:n
ohella Viikingit, PK-35 ja Klubi04 Helsingistä, FC Espoo, TPV
Tampereelta, KooTeePee Kotkasta, FC Hämeenlinna, RoPS
Rovaniemeltä, OPS-jp Oulusta,
JIPPO Joensuusta, PoPa Porista,
MP Mikkelistä ja PS Kemi.
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”Juhlat on jo ovella”
Niin, joulukin on jo ovella. Meille
vihreille palloveikoille alkava
uusi vuosi 2010 on todellinen
juhlavuosi. Seuramme perustamisesta tulee tällöin kuluneeksi
80 vuotta. Pitkä on aika ja näin
ajalla mitattuna KPV on maan
vanhimpien jalkapalloseurojen
joukossa.
Ennen juhlia on syytä päättää
kulunut palloilukausi, johon
todella voimme olla tyytyväisiä, oikein rinta rottingilla.
Junioritoiminnan näkökulmasta
katsottuna rintama on laajentunut mm. A-nuorten joukkueen mukaantulolla. Näin
olemme rakentaneet väylää,
”greenline”, junioreillemme
kasvaa ja kehittyä ”nappulasta”
alkaen miesten saappaisiin. Juniorityömme on saanut hyvää
arvostusta. Siitä osoituksena on
lähes viidelläkymmenellä lisääntyneet lisenssimäärät, toiseksi eniten piirimme alueella.
Jalkapallokoulu Seppo Peuraharjun johdolla keräsi myös
ennätykselliset 135 tyttöä ja
poikaa oppimaan jalkapallon aakkosia viheriöillä. Nämä

edellä olevat tiedot osoittavat
meidän tekevän työtä kasvattajaseurana oikeilla menetelmillä.

eelle ison KIITOKSEN ja 10+.
Uusi haaste ja tavoite olla Ykkösen ykkönen juhlavuotena
2010 on edessä.

Miesten osalta kausi päättyi ”kyyneliin”. Niin lähellä
se oli, se liigapaikka. Muistellaanpa lähtötilannetta kauteen
2009 yli vuosi sitten. Synkkien
talouspilvien alla käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena oli koossa kapea, mutta
sitäkin tiukempi joukkue, joka
täydentyi sopivasti sarjan alkuun mennessä. Tuloshan oli
huikea. Tietoisesti jätimme yhteistuumin Suomen Cupin väliin ja keskityimme Ykköseen,
mikä oli varmasti oikea päätös.
KPV:stä kehittyi kauden aikana
todella pelottava myös vierasjoukkueena, jota alan ”ammattilaiset” eivät veikanneet KPV:n
olevan. Loppu hyvin, kaikki todella loistavasti hyvin urheilullisesti suoritettuna. Hyvin
voimme tuntea sympatiaa,
myötätuntoa kyynelehtiviä pelaajasankareitamme, valmentajiamme ja huoltajia kohtaan. Kaudesta 2009 voimme
ylpeinä antaa edustusjoukku-

Kokkolan kaupungin ja seutukunnan ainoa Suomen Palloliiton liigajoukkue, KPV:n
naiset, teki sen mitä pitikin.
Sarjapaikan säilyttäminen antaa vahvaa uskoa tyttö- ja nais-

jalkapalloilulle Kokkolassa ja
lähimaakunnassa.
Kaudesta
suoriutumien vielä niin vähäisillä resursseilla, niin pelaajien
kuin taustajoukkueiden osalta,
on osoitus luottamuksesta tehtyyn työhön. Toivottavaa olisi,
että lisää aktiivisia henkilöitä ja
kaiken ikäisiä osallistuisi juhlavuonna runsain joukoin erilaisiin tehtäviin ja tapahtumiin.

Tekemistä kyllä riittää tässä
vihreässä ”green family”-perheessä.
Lopuksi kiitoksen sanat tuesta
ja luottamuksesta aloittaessani 3. kauden KPV:n puheenjohtajana sekä samalla kiitokset myös kaikkien hallituksen
”vanhojen” ja uusien jäsenten
puolesta.
Vahvistaaksemme
seuraamme, on meidän saatava jäsenmäärämme nousemaan moninkertaiseksi. Yritimme sitä jo kaudella 2008,
mutta emme luovu. Työmme
jatkuu tältäkin osin. Tarttukaa
toimeen ja liittykää jäseniksi
Pallo-Veikkoihin esim. lehdessä
olevan ilmoituksen myötä.
Lämmin kiitos Teille kaikille
mukana olleille yrityksille, yhteisöille ja rakkaille ihmisille
tuesta ja avusta kauden 2009
aikana. Ette ole kääntäneet selkäänne talouden vaikeinakaan
hetkinä. Siunattua Joulun odotusta ja Hyvää Yhteistä Menestystä juhlavuotenamme 2010.
Risto Pouttu
puheenjohtaja

Puheenjortajat tapasivat liigakarsinnassa Jyväskylässä.

Voidaanko talvi nujertaa?
Suomalaisen jalkapallon ikuisuusongelmiin kuuluvat ilmastomme ja siihen sisältyvä
talvi. Sarjakautemme pituus
on noin 6 kuukautta kun jalkapallomaissa yleensä pelataan
kilpailuotteluja noin 9 kuukauden ajan. Asiantuntijat ovat järjestään sitä mieltä, että kilpailukauden pidentäminen on
välttämätön edellytys huippupelaajiemme määrän ja tason
nostamiseksi. Tässä tarkoituksessa pelataan nykyään talvella
mm. liigacupia ja muitakin virallisia kilpailuja.
Pelikauden
pidentäminen
edellyttää tietenkin pelaamista
tekonurmilla – tai jalkapallonurmilla – kuten virallinen
termi nykyään on. Tässä törmätään heti ongelmaan. Osa ns.
jalkapalloasiantuntijoista näet
julistaa, että luonnonnurmi on
ainoa oikea pelialusta jalkapallolle! Jokainen jalkapalloilija

tietää toki, että hyvällä luonnonnurmella pelaaminen parasta ja ruohon tuoksu ihanaa.
Kylmä tosiasia vaan on, että ilmastomme rajoittaa tästä ihanuudesta nauttimista.
FIFA:n arvioiden mukaan
alle 5 % maailmassa pelattavasta jalkapallosta pelataan
luonnonnurmella. Kuuman ja
erittäin lämpimän ilmaston
maissa nurmella pelaaminen
on ylellisyyttä, josta vain varakkaat huippujoukkueet pääsevät nauttimaan. Mm. hiljattain Afrikassa pelatuissa U17
ja U20 MM-kilpailuissa valtaosa otteluista pelattiin tekonurmilla.
Pohjoismaista Norja kulkee
sekä asenteellisesti että materiaalisesti tekonurmikehityksen
kärjessä. Tippeliigan 16 joukkueesta 6 pelasi päättyneellä
kaudella kotiottelunsa tekonurmella. Norjassa on jopa kes-

kusteltu tekonurmien määräämisestä pakollisiksi ylimmän
sarjan seuroille! Myönteistä
suhtautumista
tekonurmiin
osoittaa myös täysimittaisten
kenttien määrä 650. Suomessa
vastaava luku on 126.
Eräät liigaseurojen edustajat
ovat julkisuudessa esittäneet liigaottelujen määrän lisäämistä.
Tämä on toki mahdollista,
mutta asia liittyy oleellisesti
kauden pituuteen ja stadionolosuhteisiin. Huhtikuussa ja
loka- marraskuussa vain tekonurmet voivat taata tasaisen ja
hyvälaatuisen pelialustan.
Sarjajärjestelmää mahdollisesti uudistettaessa on syytä
palauttaa mieleen, että 1990luvulla kokeiltiin liigassa sekä
10 joukkueen kolminkertainen
sarja että 12 joukkueen kaksinkertainen sarja ylä- ja alaloppusarjoineen. Kokemukset eivät mm. yleisömäärien osalta

olleet mieltä rohkaisevia, joten kokeilut jäivät lyhytaikaisiksi. Toivottavasti ei kokeilla
siirtymistä syksy-kevät rytmiin.
Silloin uuteen sarjakauteen valmistautumiselle välttämätön
tauko osuisi kesään, joka kiistatta on meillä paras aika jalkapallon pelaamiselle.
Sinänsä suomifutiksen näkymät ovat mielestäni myönteiset. Harrastajamäärät ovat tasaisesti kasvaneet nykyiseen
lähes 400 000:een – joista lisenssipelaajia 116 000 – ja kansainvälinen menestyksemme
on merkittävästi parempi kuin
1990-luvulla. Miesten A-maajoukkueemme on 2000-luvulla
pelannut 52 FIFA:n tai UEFA:n
karsintaottelua, joista voittoja
on 22, tasapelejä 14 ja tappioita
16. Naisten menestys on parantunut huimasti ja UEFA ranking on 9. Hyvä! Olen varma
siitä, että kehitys tulee sekä

miesten että naisten osalta jatkumaan vielä parempana kuin
tähän asti.
Kokkolan Pallo-Veikot on hienosti mukana suomalaisella jalkapallokartalla. Seuralla on menestyvät edustusjoukkueet ja
suuri määrä poika- ja tyttöjoukkueita, kuten oikealle jalkapalloseuralle kuuluukin!
KPV:n naiset säilyttivät paikkansa liigassa ja miehet puolestaan olivat viittä vaille sinne
päästä. Tosiasia on, että Jyväskylässä pelatussa 2. karsintaottelussa JJK:a vastaan hyvin
pelanneella KPV:llä oli alkujaksolla parhaat maalintekopaikat.
Joukkue antoi tosi kovan vastuksen JJK:lle.
Toivotan
perinteikkäälle
KPV:lle mitä parhainta menestystä valmistautuessanne 80.
juhlavuoteen 2010!
Pekka Hämäläinen

Kiitos yhteistyökumppaneille saamastamme tuesta.
Kiitos myös seuran jäsenille vuoden työstä.
Uudet haasteet odottavat siirryttäessä seuran
juhlavuoteen – lähtekäämme yksissä tuumin
niitä voittamaan.
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010
Kokkolan Pallo-Veikot
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Valmentaja-Jamon resepetejä:

Työnteko on avain onneen
– ja terve pää vie pitkälle
KPV pelasi hyvän ja mielenkiintoisen toisen kauden Jarmo
Korhosen nuotittamana ja hyvää jatkoa on lupa toivoa, kun
Jarmon kolmas kausi käynnistyy. Jarmon valmentajatausta
ja muukin esittely on tehty aikaisempien haastattelujen yhteydessä, joten annetaan hänen vastailla tällä kertaa ehkä
vähän tavallisuudesta poikkeaviinkin kysymyksiin. Tämä
haastattelu tehtiin pari viikkoa
kauden päättymisen jälkeen.
Toki tässä myös palautellaan
mieliin kauden opetusta ja tarkastellaan hieman tulevaisuuttakin. Ne meistä, jotka ovat olleet juttusilla Jamon kanssa,
ovat voineet panna merkille,
että hän ei pitkään jaarittele.
Sen minkä sanoo, hän sanoo
lyhyesti ja napakasti. Se tuli
hyvin esiin myös pelikauden
päättäjäisissä, kuten toisaalla
olevasta jutusta käy ilmi.
Jalkapallokesä on paketissa. Mitkä
ovat päällimmäiset tunnot?
– Aika parantaa haavat. Liigakarsintaotteluiden jälkeen
olo oli todella tyhjä. Joukkue
pelasi hienon kauden, mutta
loppupelissä käteen ei jäänyt
mitään. Nyt kun etäisyyttä on
tullut hieman lisää, polte seuraavaan kauteen on jo kova.
Uuden kauden rakentaminen
on jo täydessä vauhdissa.
Mitä jäit kesältä kaipaamaan?
– En mitään erityistä. Joukkue
puski töitä sitoutuneesti 11 kk
ja pelasi kaikkiaan 28 sarjaottelua/karsintaottelua. Siinä on
riittävästi aikaa osoittaa oma
tasonsa.
28 peliä – 21 pelaajaa, kenellä
heistä kauden suurimmat edistysaskeleet?
– Menemme aina joukkueena.
Voitamme yhdessä, häviämme
yhdessä. En mielellään nosta/
pudota ketään median välityksellä. Se on meidän tyyli toimia,
myös Pallo-Veikko-lehdessä.
KPV oli paras vieraissa ja syksyllä
– miten tämän selität?
– Palaset loksahtelivat paikoilleen juuri ennen sarjan alkua pelatuissa viimeistelyotteluissa VPSää ja Jaroa vastaan.
Näimme, ette meidän pelisysteemi kestää vertailun myös
liigajoukkueita vastaan. Pystyimme pelaamaan sitä kuuluisaa ”omaa peliä” näissä otteluissa, ja se vahvisti meidän
itseluottamusta sarjaa varten.
Ja kun sarja lähti tuloksellisestikin hyvin rullaamaan, itseluottamus kasvoi ja kasvoi.
Lopulta joukkue ei suostunut
enää kirveelläkään häviämään.
Joukkue oli henkisesti äärettömän vahva. Esimerkki tästä oli
keskikesällä koettu kahden ottelun ”tappioputki”. Se ei hetkauttanut joukkueen sisäistä
rauhaa mitenkään. Tiedostimme, että pitkässä juoksussa
myös tappioita tulee väistämättömästi. Jatkoimme tuolloinkin
aivan normaalilla tavalla tuttua työntekoamme. Luottaen

siihen, että työnteko palkitaan
aina, ennemmin tai myöhemmin. Ja näin kävi.
Mikä oli kesän työssä positiivisinta?
– Työskenteleminen tällaisen
joukkueen kanssa! Aivan käsittämättömän hienoja pelaajia.
JOUKKUEPELAAJIA! Kun yksittäinen harjoitus loppui, malttamattomana odotti jo seuraavan
treenin alkua. Tällaisia sitoutuneita, joukkueen eteen töitä tekeviä pelaajia on hienoa valmentaa.
Mikä sanominen on jäänyt painamaan mieltäsi?
– Ei tule nyt mieleen mitään
erityistä. Toki joskus tuuli heiluttelee huulia ehkä hieman sopimattomalla tavalla, sitä pyydän anteeksi, jos olen jotakuta
loukannut sanomisillani.
Paljonko istut vuoden aikana pyörien päällä – väsyttääkö?
– Noin 40 tuhatta kilometriä.
Väsyttääkö – joskus tappiopelin jälkeen kyllä.
Kokkolan jalkapallokoulutuksen
tuotto on jäänyt laihaksi, missä
pahimmat virheet?
– Mielenkiintoinen kysymys.
Luulisin, että meidän suurin
ongelma on ollut turvata lahjakkaiden pelaajien riittävä peliaika riittävän kovalla tasolla.
Tässä meillä on paljon pähkäiltävää tulevaisuudessa.
Meidän on pystyttävä järjestämään tavalla tai toisella pelipaikkoja joka sarjatasolta ykkösestä kolmoseen. Yhteistyö on
voimaa!
Mitkä avut ovat mielestäsi jalkapalloilijalle tärkeimmät?
– Terve pää! Sillä pääsee jo pitkälle. Ja ennenkaikkea silloin
jaksaa kehittää futaajalle tärkeitä ominaisuuksia.
Miten on näkemyksesi Kokkolan
jalkapallokulttuurista muuttunut
parin vuoden aikana?
– Kunnioitan niitä edelleenkin vahvasti. KPV on kokkolalaisille todella tärkeä asia. Niin
pitääkin olla. Seuralla on loistava historia takanaan. Se ei
kuitenkaan enää yksin auta
meitä tämän päivän tilanteessa kovinkaan paljon. Nyt
meidän jokaisen pitää olla val-

mis omalla panoksellaan tekemään töitä seuran eteen, että
pääsemme takaisin korkeimmalle tasolle Suomessa. Niin
koko seuran organisaation kuin
myös koko Green Family -perheen. Tehdään yhdessä uutta
historiaa!
Millä ajatuksilla kohti KPV:n 80- ja
Kokkolan 390-juhlavuotta?
– Jalkapallossa jokaisen vuoden pitää olla juhlavuosi. On
aina yhtä suurta juhlaa saada
olla tekemisissä maailman hienoimman urheilulajin kanssa.
Toivotaan, että seuran 80-juhlavuosi on todella suurta juhlaa.
Mutta pitää muistaa, ettei
energia juhlavuonnakaan saa
kulua pelkkään juhlimiseen.
Päivittäinen työnteko on kuitenkin se avain onneen. Aina.
Niin myös ensi kaudella. Ja
onnittelut Kokkolan kaupungille. 390- vuotiaana kaupunki
alkaa tulla miehen ikään. Pidetään ensi kaudella yhteiset ilotulitukset, ensin keskuskentällä
ja sitten kaupungintalolla!
Minkä haluat muuttuvan joukkueen ilmeessä ensi kaudelle
– Jatketaan työntekoa edelleen yhtä intensiivisesti. Ja lisätään höyryä lisää; taistellaan
vielä kovempaa, mennään vielä
lujempaa pallolle. Silloin pääsemme hallitsemaan palloa! Ollaan ensi kaudella sarjan inhottavin vastustaja muille.
Miten jalkapalloilu selviä talousvaikeuksien yli?
– Lainaan tähän rakkaan appiukkoni käyttämää sanontaa:
”Ei pidä yrittää munia suurempaa munaa, mikä mahtuu
per....tä tulemaan”. Eiköhän
vanha kansa ole tässäkin asiassa oikeassa!
Ykkösen arvostus – onko se vain
kasvatusalusta liigaan?
– Ykkönen kasvattaa luonnollisesti pelaajia kohti liigaa.
Toki nykyisin johtuen näistä
seurojen
talousvaikeuksista,
ykkönen alkaa olla tietyllä tapaa myös liigan säilytysaitta.
Eli ykkösessä on pitkä liuta pelaajia, joiden pitäisi pelata ehdottomasti liigassa, mutta seuroilla ei ole varaa palkata heitä.
Tai palkkaus on sen tasoinen,
ettei sillä varsinkaan perheellinen mies enää elätä perhettään.
Ykkösessä pystyy vielä jotenkin
yhdistämään siviilityön ja pelaamisen. Liigassa se on lähes
mahdotonta. Tällä on luonnollisesti ykkösen tasoa nostava vaikutus.
Eletäänkö Palloliitossa ajan hermolla lajin kehittämisessä?
– Niin, eletäänkö? Ei mielestäni täysin. Mutta olen kohtuullisen luottavainen, että
muutosta on tulossa. Kiitos P.
Jakosen, joka hiljattain pestattiin Palloliittoon huippujalkapallojohtajaksi. Olen saanut sellaisen kuvan hänestä, että hän
on valmis tarttumaan töihin ja
kehittämään suomalaista jalkapalloilua tosissaan. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä

tuleman pitää. Ainakin nämä
perustetut ns.kehitystyöryhmät
ovat askel oikeaan suuntaan.
Mielipiteesi Suomen jalkapalloilun
tasosta 2009?
– Matka on pitkä. Ja tie kuop-

painen. Vastamäkeäkin ihan
riittävästi. Mutta jalkapalloihmisenä on uskottava parempaan huomiseen.
Töitä, töitä, töitä ja vielä töitä.
Joka sektorilla!
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Sarjakauden tilastoantia
Kahdeksan yli 2000 min. KPV:n
edustusjoukkueessa pelasi viime
kaudella 21 miestä virallisia sarjaotteluita. Pelaajista vain Eetu
Koistinen oli mukana joka pelissä ja lisäksi kaikissa täyden
ajan eli 2520 peliminuuttia. Peräti seitsemän muuta pelaajaa
ylsi yli 2000 peliminuutin ja he
olivat: Tuomas Uusimäki, OlliPekka Itälä, Mika Lähderinne,
Juhani Koponen, Lasse Linjala,
Tarmo Koivuranta ja Niko Kalliokoski.
***
Neljälle punaista. Ulosajoja
otteluissa joutui kokemaan
neljä KPV:n pelaajaa eli Paco
Corr, Mika Lähderinne, Jussi
Roiko ja Juhani Koponen. Pacon ulosajon syyksi erotuomari
kirjoitti raa´an pelin ja Juhanin
kohdalla väkivaltaisuuden. Mikan ja Jussi ulosajojen syynä oli
kaksi keltaista korttia samassa
pelissä ja varoitusten aiheena
epäurheilijamainen
käytös.
Ensi kauden joutuu penkillä
aloittamaan varoitustilin täyttymisen vuoksi Tuomas Uusi-

mäki ja kahden kierroksen verran Juhani Koponen.
***
Tanskasta erotuomarioppia. Peräti 14 eri tuomaria nähtiin viheltämässä KPV:n pelejä. Kolme
kertaa tehtävää hoitelivat JuhaMatti Kanniainen, Pasi Kallio ja
Jari Järvinen. Muut harvemmin.
Yhden ottelun vihelsi tanskalainen Jens Maae ja tuossa pelissä pelaajamme välttyivät varoituksilta, kuten kaikkiaan
yhdeksässä ottelussa. Toni Ollikainen nosti eniten varoituksia (6) KPV:n pelaajille ja niihin
sisältyi kaksi ulosajoa kahden
samassa pelissä annetun varoituksen johdosta.
***
39 varoitusta. Aleksi Paavolainen, Jonas Wentin, Eetu Koistinen ja Samu Laitinen välttyivät korttien heilutukselta kesän
peleissä. Kortteja näytettiin 13
vähemmän kuin edelliskaudella. Varoituksista 39 oli keltaisia ja lisäksi kaksi ns. suoraan
punaista.

Tuomas Uusimäki jatkoi hienojen jalkapallokesiensä sarjaa ja varsinkin syyskauden pelit olivat huippusuorituksia. Tässä sen saavat todeta
JJK:n pelaajat liigakarsinnassa.

heen
ja per
Kodin kset
tu
vakuu

***
Varoitukset jakaantuivat: Aki Sipilä 6, Niko Kalliokoski 5, Mika
Lähderinne 5, Jussi Roiko 5,
Tuomas Uusimäki 4, Olli-Pekka
Itälä 2, Tarmo Koivuranta 2,
Patrik Lomski 2, Ville Luokkala
2, Lasse Linjala 1, Tuomo Paavolainen 1, Tuomo Halonen 1,
Kim Palosaari 1, Jesse Saarinen
1, Saku-Pekka Sahlgren 1.
***
Tarmo syöttökoneena. Otteluraporteissa on muutamien
maalien kohdalla mainittu
myös syöttäjä. KPV:n 35 maalin
osalta syöttäjä on kirjattu vain
17 maalissa, eli: Tarmo Koivuranta 5, Lasse Linjala 3, Niko
Kalliokoski 3, Olli-Pekka Itälä 2,
Tommi Halonen 2, Aki Sipilä 1
ja Tuomas Uusimäki 1 kerran.
***
Rangaistuspotkuja löytyy otteluraporteista KPV:lle tuomitun
kauden aikana kaksi. Toisen
laukoi sisään Tarmo Koivuranta ja toisessa Tuomas Uusimäki epäonnistui.
***
Loppuminuutit tärkeitä. Nopeimman maalin KPV:lle teki
Olli-Pekka Itälä kotiottelussa
KooTeePee:tä vastaan ja se tapahtui ottelun ensimmäisellä
minuutilla. Ensimmäisen kymmenen minuutin sisällä maalasivat lisäksi Mika Lähderinne
(FC PoPa-KPV), Tuomo Paavolainen (TPV-KPV) ja Lasse Linjala (KPV-Kiisto).
***
Ottelun viimeisimmän maalin
KPV:lle teki Lasse Linjala 90
minuutilla Joensuussa. Lisäksi
viimeisen kymmenen minuutin aikana maalasivat Tuomo
Paavolainen (KPV-PoPa), Aki
Sipilä (FC Hämeenlinna-KPV),
Niko Kalliokoski (KPV-PK-35),
Tommi Halonen (KPV-Kiisto),
Niko Kalliokoski (Klubi-04KPV), Tuomas Uusimäki (KPVKooTeePee), Tarmo Koivuranta

Pallo on JJK:n verkossa ja Olli-Pekka Itälä saa tuulettaa onnistumistaan.
(KPV-TP-47) ja Niko Kalliokoski
(JJK-KPV).
***
Vieraissa ja syksyllä. KPV:n hienon kauden voi todeta rakentuneen hieman poikkeavasti.
Seura oli nimittäin Ykkösen paras joukkue vieraskentillä sekä
ns. syyskierroksella eli viimeisillä 13 kierroksella. Nämä käyvät ilmi taulukoista, jotka ovat
otsikon ”Näin pelattiin 2009”
alla.

***
22 528 katselijaa. Tuo luku
kertoo 28 sarjakierroksen kokonaiskatselijamäärän KPV:n
osalta. Kotona pelejä seurasi
10 136 ja vieraissa 12 392. Parhaat väkimäärät (2043 ja 3553)
ilmoitettiin
liigakarsintapeleistä. Yli tuhannen katselijan
oli kotona AC Oulua ja JJK:ta
vastaan pelattaessa. Vieraissa
vastaavasti yli tuhat katselijaa
oli Kotkassa, Oulussa, Kemissä,
Vuosaaressa ja Jyväskylässä.

***
KPV voitti sarjassa 15 ottelua ja
niistä seitsemässä voittoon tarvittava maali syntyi ottelun toisella jaksolla.

***
Pienin väkimäärä oli kotona
Kiistoa vastaan pelattaessa
(226) ja vieraissa vastaavasti
Klubi 04:ää vastaan (113).

Unelmasta totta!
Oman asunnon myynti
ja uuden hankinta ovat
elämän isoja asioita ja
taloudellisesti merkittäviä
päätöksiä.

Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola
Vakuutus Oy. OP-bonuksia saa sellainen
Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin
OP Pankin asiakas, jonka oma tai perheen
yhteinen pankkiasiointi on vähintään
5 000 euroa kuukaudessa.

Tuumaustauko vie sinulta vartin. Varmistat, että kodin ja perheen vakuutusturva on kattava ja tarkoituksenmukainen. Keskittämällä vakuutuksesi saat
monia etuja. Jos olet OP-bonusasiakas, saat vielä lisää etuja ja voit käyttää
bonuksiasi Pohjolan vakuutusten maksuun.
Tule käymään, soita 0303 0303 tai tutustu osoitteessa www.pohjola.fi.

Onnistuessaan kauppa
vaikuttaa elämään positiivisesti joka päivä.
24Housing on pankeista
ja rakennusliikkeistä
riippumaton yksityinen välittäjä. Puolueeton
välittäjä toimii aina asiakkaansa parhaaksi.
Yrittäjähenkinen ote tuo tuloksia! Ota yhteyttä,
olemme palveluksessasi!

Rantakatu 14, 67100 Kokkola, puh. 020 198 6850

www.24housing.com
Elämäsi kauppa hyvissä käsissä!

KOKKOLA OULU TAMPERE PORVOO LOHJA ESPOO HELSINKI

***
Tuomolle 100 täyteen. Tuomo
Paavolainen on nyt pelannut KPV:n paidassa 102 sarjaottelussa. Kärjessä tämän päivän pelimiehistä on kuitenkin
Niko Kalliokoski 138 ottelulla.
Lähinnä tulevat Paco Corr 82,
Tuomas Uusimäki 80 ja Ville
Luokkala 69.
***
Maaleja viime kauden joukkueessa pelanneista on KPV:lle
eniten eli 17 tehnyt Niko Kalliokoski. Lähinnä seuraavat
Tuomo Paavolainen 13 ja Tuomas Uusimäki 12 maalilla.
***
Mikalle kunniaa. Joukkueen
kapteenin Mika Lähderinteen
taidot noteerattiin muuallakin kuin kotikentällä. Hänet
valittiin Ykkösen elokuun pelaajaksi ja lisäksi hän voitti Ykkösen veikkauspörssin 32 pisteellä. Muut pörssipisteille
yltäneet KPV:ssa olivat Tarmo
Koivuranta 17, Lasse Linjala 10,
Tuomas Uusimäki 9, Olli-Pekka
Itälä 6, Niko Kalliokoski 6, Aki
Sipilä 6, Tuomo Paavolainen 2,
Paco Corr 1 ja Jussi Roiko 1.
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Pelimiehille hyvät todistukset
Pallo-Veikolle on muodostunut
tavaksi pyytää syysnumeroon
joltakin lähes kaikki KPV:n pelit katsoneelta edustusjoukkueen pelaaja-arvioinnin. Näin
tänäkin vuonna. Arvioinnin
laatijalle eivät riittäneet vain
kotipelit, joten oheisella tekstillä on vahva tausta. Toimitus
on luvannut pitää arvioijan
henkilöllisyyden omana tietonaan. Näissäkin arvioinneissa
heijastuu joukkueen hyvä menestys eikä kovin paljon parannusehdotuksia pelaajille kirjoittajalla ollut, mutta vähistäkin
voi ottaa vaarin.
Nimen jäljessä sulkeissa oleva
luku kertoo pelaajan peliminuutit sarjan aikana.
1) Saku-Pekka Sahlgren (225):
Kausi jäi vajaaksi. Maajoukkueessa parhaat pelit, paikallisesti
identiteetti hieman hukassa ja
sitoutuminen heikkoa.
12) Juhani Koponen (2207): Lunasti ykkösveskarin paikan,
osaa lukea peliä ja hyvä jaloilla.
Paransi edelliskaudesta reippaasti. Kroppa kuntoon, niin
ura jatkuu nousujohteisena.
1) Jonas Wentin (90): Yksi ja
hyvä peli. Hyväraaminen ja päinen. Haluaa kehittyä, oppia,
mikä on kaiken lähtökohta.
3) Aleksi Paavolainen (105):
Loukkaantumiset riesana pahaan aikaan. Hallikausi lupasi
paljon. Nyt tarvitaan peliaikaa
ja -kokemusta. Asenne kohdallaan, (reimalaiset).

4) Mika Lähderinne (2340): Joukkueen kunkku. Johti alakertaa,
katkoi hyvin ja mainio pari Nikon kanssa. Tärkeä pelaaja.
6) Abdoulie Corr (1402): Ei edelleenkään noussut lahjojen ja
taitojen edellyttämälle tasolle.
Taso vaihteli ja virheitä edelleen.
7) Jussi Roiko (1816): Ei lunastanut suuria odotuksia. Pelasi
liigassa paremmin kuin ykkösessä. Paineet liian suuret. Olisi
vaatinut onnistumisia heti alkuun.
8) Tuomas Uusimäki (2427): Ykkösen paras pelaaja. Näkyi heti
kun oli poissa. Paransi loppua
kohden ja näytti tasonsa ratkaisupeleissä.
9) Tuomo Paavolainen (1375):
Teki näyttävän paluun, läpimurron monen vuoden tauon
jälkeen. Hyvä esimerkki muille.
Taitoa ja tahtoa. Toivottavasti
paikat kestävät.
10) Olli-Pekka Itälä (2399): Vammat vaivasivat alkukaudella.
Huikea syksy oikeassa laidassa.
Hoiti vääränpuolen pakinpaikan ansiokkaasti.
11) Ville Luokkala (991): Ei vieläkään päässyt odotusten, omien
eikä muiden, tasolle. Irtonaisuutta ja peli-iloa lisää. Futis on
lopulta yksinkertaista, kun sen
oikein oivaltaa ja sisäistää.
14) Tommi Halonen (631): Taitoa
ja tehoakin, mutta liian harvoin pelikunnossa.
17) Lasse Linjala (2085): Positiivinen yllätys. Joukkueen

maalitykki(8).
Isokokoinen
ja nopeakin, osaa lukea peliä.
Puutteitakin on, mutta kehityskelpoinen.
20) Aki Sipilä (1945): Repaleisempi kausi, mutta edelleen
joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Nostattaja, syttyjä ja ärsyttäjä(vastustajille).
22) Samu Laitinen (3): Kolmen
minuutin debyytti.
22) Patrik Lomski (221): Ei onnistunut.
23) Tarmo Koivuranta (2155): Parempi kausi kuin edellinen. Taitoa ja kokemusta. Tsemppaaja.
Paikka kuin paikka käy. Erikostilanteitten mies ja loi pohjat
monille osumille.
24) Kim Palosaari (59): Ei vielä
ehtinyt näyttää.
26) Niko Kalliokoski (2154):
Uran paras kausi, mikä päättyi
upealla vaparimaalilla. Väkevä
ja puhdas puolustaja, varoituksia vähän.
28) Eetu Koistinen (2520): Pelasi
ainoana täydet minuutit. Yllättäjä, paransi kauden edetessä.
Voimakas ja nopea, vähän huonoja hetkiä.
30) Jesse Saarinen (794): Taitoa
on, mutta kevyttä kamaa ykkösessäkin.

Eetu Koistinen oli kentällä kaikki
minuutit viime kesän 28 ottelussa.

Yllätysten

Joulutalosta!
My Little
Baby Born UIVA TYTTÖ
paristotoiminen

o

Tuomas Veturi
JUNARATA
3+vuotiaille

uutuus

Stars PEHMOT
25cm 5 erilaista

joulutoive
julönskan

90
19

2790
790

joulutoive
julönskan

joulutoive
julönskan

“Yllätysten Joulutalossa
paljon edullista
ostoaikaa ma-pe klo 21 ja
launtaisin klo 18 saakka.

Osta oma Shining Star pehmo ja nimeä
ja rekisteröi oma tähtesi taivaalta internetissä.
Sis.salaisen tähtikoodin!
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Miilutie 20, 69100 Kannus
Puh./fax 06-870 850
www.keskuspesula.fi

Juhlavuodesta
tapahtumarikas
Seuran hallituksen nimeämä
juhlatoimikunta on Olli Peltoniemen johdolla pitänyt jo
useita istuntoja rakentaessaan
ensi vuoden ohjelmaa. Luvassa

onkin toistakymmentä erilaista
juttua, joissa tuodaan esille tavalla jos toisella 80-vuotiaan
KPV:n saavutuksia ja toimintaa.

Asianajotoimisto
Hannu Laakso
Kauppatori 2, 67100 Kokkola
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296
www.hlaakso.fi

Oikeastaan ensimmäinen tapahtumista on jo toteutunut, kun
Hannu Ritolan ideoima KPV:
n 80-vuotisjuhlakalenteri on
saatu painosta myyntiin. Sen
yhteydessä tuli julkisuuteen
myös seuran virallinen 80-juhlalogo, joka tulee näkymään
painotuotteissa ja muissakin
virallisissa yhteyksissä. Kalenteri pitää sisällään tiivistettynä
kuvin ja tekstein seuran historiikin.
Varsinainen
juhlavuoden
kick´off potkaistaan tilaisuudessa, jolloin ilmeisesti lumi
vielä peittää maisemat. Juniorien Keskipohjanmaa-turnaus
huhtikuun lopulla on mukana
tapahtumaketjussa kuin myös
mahdollinen Palloliiton junioriturnaus, jonka järjestelyoikeutta on juniorijaosto hakenut.
Sarjaohjelmien
valmistuttua
nimetään sekä naisten että
miesten sarjapeleistä joku juhlaotteluksi. Heinäkuulle on
suunniteltu Family meeting
ja juniorit päättävät pelikauden 6.11. juhlavuoden huomioiden.
Juhlavuosi näkyy myös painettuina tuotteina. Seuran vuodet 1981–2010 on tavoitteena
saada aikaisemman historiikin jatko-osana julki ja myös
kevään sekä syksyn PalloVeikoissa on juhlavuosi esillä. Mielenkiintoinen haaste on elokuvan teko seurasta. Idean isä on
kokkolalainen John Sundvik.
Varsinainen 80-vuotisjuhla on
13.11.2010 ja se tullaan järjestämään tasokkaana arvovaltaisine vieraineen Kokkola-salissa
kaupungintalolla. Juhlan aikaan kaupungintalolle järjestettävä valokuvanäyttely tullee
lisäämään tapahtuman mielenkiintoa.

Vihreä väri kertoo
terveestä kasvusta
luonnossa ja
pelikentällä!

Honda Accord – ylellisyyttä
jokaiseen päivään.
Hondamaisen urheilullinen Honda Accord Sedan on erinomaisesti
varusteltu. Laatu näkyy ja tuntuu hiljaisessa ja ylellisessä matkusta-

KUKKA-MATTSSON
KOKKOLA–KARLEBY
HAKALAHDENKATU 76. HAKALAXGATAN 76
PUH. 831 2303 TEL.

mossa. Ajonautintoa lisäävät tehokkaat ja taloudelliset bensiinimoottorit 2.0 i-VTEC 156 hv ja 2.4 i-VTEC 201 hv sekä mahtavasti 350 Nm
vääntävä, 150 hv tehoinen 2.2 i-DTEC turbodiesel, jonka keskikulutus
on vain 5.7 l/100 km (manuaalivaihteinen Sedan). Kaikkien moottoreiden yhteyteen saa myös vaivattoman automaattivaihteiston.

Hinta Autoveroton SVH Alk. 21.950 Autovero 6.977,16 Autoverollinen SVH Alk. 29.527,16 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 7,7 l/100 km, ja CO2 168 g/km.

Kahvitie 69 Kokkola
p. 06 832 5200
www.lerbacka.com
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Kapteeni-Mikan perustelu menestykselle:

Henkisesti vahva joukkue
dollinen, mutta se vaatii luonnollisesti kovaa työtä sekä pelaajilta että taustahenkilöiltä.
Joukkuetta olisi taas kehitettävä palanen kerrallaan, jotta
ensi kesä olisi ikimuistoinen.

”Mikassa on johtajuutta ja nyt on
päällikkö talossa. Hän on Urheilija ja kovan luokan pelimies, esimerkki nuorille ja hänen tulonsa
nostaa KPV:ssa tekemisen tasoa.”
Tuon saneli valmentaja-Jarmo talvella, kun häneltä pyydettiin perustelua Mika Lähderinteen hankinnalle. Kausi on eletty ja Jamon
näkemys on osoittanut nappiin
osuneeksi. Mika valittiin Ykkösen
elokuun pelaajaksi, hän voitti Ykkösen Veikkauspörssin ja valittiin
kauden päätteeksi KPV:ssa Vuoden
pelaajaksi. On vähintäänkin aiheellista antaa kapteenin kertoa omia
kokemuksiaan.
Mitä mieltä olet kauden lopputuloksesta?
– Lopputulos oli iso pettymys sillä, kun karsintavaiheeseen on pitkän kauden ja kovan
taistelun jälkeen päässyt, ei sitä
halua missään nimessä hävitä.
Kokonaisuudessaan kausi oli
ehdottomasti kiitettävä, mutta
lopputulos harmitti.
Positiivista kaudessa oli, että
usea pelaaja kehittyi kauden aikana selkeästi ja nousi 1. divarin
vaatimalle tasolle. Myös joukkuepelaaminen meni eteenpäin
kesän aikana ja kaikki omaksuivat joukkueen pelitavan.
Miten selität sen, että KPV oli
Ykkösen paras vieraskentillä ja
syyskaudella?
– Hyvä syysvire johtui minun
mielestäni henkisestä vahvuudesta ja joukkueen yhtenäisyydestä. Näissä asioissa kasvoimme paljon kauden aikana.
Pystyimme
syyskierroksella
kääntämään monta tasaista
ottelua voitoksi, ja vieläpä loppuhetkillä. Toki hyvällä fyysisellä kunnolla oli myös osuutta
asiaan, mutta varsinkin henkinen puoli oli meidän vahvuutemme.
Hienoon pistetahtiin vieraskentällä on vaikea keksiä selkeää syytä, mutta koko joukkueen tiivis puolustuspelaaminen
oli tae usealle voitolle vieraissa.
Mikä oli pienen (21) pelaajamäärän merkitys tulokseen?
– Pienellä pelaajamäärällä on
positiiviset ja negatiiviset puo-

Palloliitto
leirittää
KPV:n nuorista ovat tänä
vuonna osallistuneet Palloliiton leiritykseen Harri
Hujanen sekä tytöistä
Emmi Niskakangas ja
Jenny Järvelä. Aluejoukkueen leirityksessä olivat mukana Jere Kentala ja Jesse
de Jong.

KPV:n ilmainen
jalkapallokoulu
sunnuntaisin klo 11–12 Kipparihallissa vasta-alkajille. Tervetuloa mukaan!

Osallistuit myös juniorivalmennukseen. Mihin harjoituksissa pääpaino eri ikävaiheissa?
– Junioreilla pääpaino kaikissa
ikäluokissa tulisi olla luonnollisesti pallollisissa harjoitteissa.
Eli kaikissa harjoitteissa pallo
pitäisi olla mukana. Pallon
hallinta ja sen kanssa toimiminen eri pelitilanteissa on kaiken A ja O. Toistoja tulisi olla
mahdollisimman paljon ja harjoitteiden oltava mahdollisimman pelinomaisia. Erilaisten
taktisten harjoitteiden tekeminen tulisi kasvaa pikkuhiljaa
iän karttuessa, mutta nämäkin
harjoitteet tulisi aloittaa jo hyvinkin nuorena. Myös erilaiset
koordinaatio-, rytmiikka-, vartalonhallinta- ja nopeusharjoitteet ovat erittäin tärkeitä junioreille.
KPV:n puolustuksen keskustassa Niko Kalliokoski ja Mika Lähderinne tekivät vastustajan aikeet tyhjiksi.
lensa. Joukkue pysyy tiiviinä
ja yhtenäisenä, mitkä auttavat hyvän joukkuehengen saavuttamisessa. Jokaisella pelaajalla on suuri merkitys hyvän
tuloksen saavuttamisessa ja jokainen tuntee itsensä tärkeäksi.
Pienen pelaajamäärän heikkous
on luonnollisesti loukkaantumiset ja muut poissaolot, joita
joukkue ei kestä paljoa.
Mikä jäi parhaana kokemuksena
muistiin 26.4. - 25.10. väliseltä
jaksolta?
– Mieleenpainuvinta oli loistava yhteishenki joukkueessa ja
kova työmoraali sekä peleissä
että harjoituskentällä. Hienoimmat pelikokemukset olivat
keskikesän kärkiottelu KPV-AC
OULU, viimeinen ja ratkaiseva
sarjaottelu KPV-TP-47 sekä karsintaottelu KPV-JJK. Näissä otteluissa kokkolalaista yleisöä oli
paljon paikalla ja tunnelma peleissä oli mahtava.
Sujuiko kapteenin rooli niin kuin

sen keväällä suunnittelit?
– Pyrin olemaan esimerkkinä
varsinkin nuoremmille pelaajille ja neuvomaan heitä mahdollisimman paljon. Omiin peliesityksiin ja harjoitteluun ei
kapteeninnauha vaikuta, sillä
toimisin joka tapauksessa samalla tavalla. Kapteenina olo
tietysti velvoittaa toimimaan
tietynlaisena linkkinä pelaajien, valmennuksen ja seuraorganisaation välillä. Näitä edellä
mainittuja tehtäviä pyrin toteuttamaan parhaani mukaan.
Kaiken kaikkiaan oli kunniaasia toimia näin upean joukkueen kapteenina menneellä
kaudella.

pealla pelaajaringillä liikuttaessa ei turhiin varoituksiin ole
varaa.

Pelasitte yhdeksän peliä ilman varoituksia – mistä se kertoo?
– Vaikka pelasimme aggressiivisesti ja kovaa, pelasimme ennen kaikkea puhtaasti! Tyhmiä
varoituksia ei kauden aikana
juurikaan tullut. Ennen kauden alkua keskustelimme tästä
pelaajien kanssa, sillä näin ka-

Mitä pitäisi tehdä, että juhlavuoden tavoite toteutuisi?
– Pelaajaringin olisi oltava
hieman leveämpi, sillä toista
näin tervettä vuotta tuskin tulee. Lisäksi harjoittelun olisi oltava vähintään yhtä korkeatasoista, mitä se oli menneenä
kautena. Liiganousu on mah-

Veikkauspörssin kärjessä, elokuun
pelaaja – minkä arvon annat näille
valinnoille?
– Arvostan totta kai näitä valintoja paljon, sillä näin tietää että työt harjoituskentällä
on tehty oikein. Usein tällaiset palkinnot menevät hyökkääville pelaajille, joten varsin
mukavaa että valinnat osuivat
nyt puolustajalle. Kaikesta tärkeimpänä ja miellyttävimpänä
koen kuitenkin omien pelikavereiden arvostuksen, mitä seurassa sain.

Miten on jalkapalloilun viehätys
kohdallasi muuttunut Kiuruveden
ajoista?
– Jalkapallo on edelleen suuri
intohimoni. Rakkaus lajia kohtaan ei ole laantunut yhtään
sitten juniorivuosieni. Päin
vastoin se tuntuu vain lisääntyvän iän karttuessa. Tuntuu
siltä, että haluan koko ajan oppia ja opetella enemmän futiksen saloja.”
Joulun viettosi – vältytkö silloin
ajattelemasta jalkapalloilua?
– Joulun vietän perheen parissa ja toivottavasti pystyn silloin olemaan ajattelematta jalkapalloa muutaman päivän
ajan.
Joensuu-Kokkola väli tullut tutuksi. Miten matka taittuu, kyllästyttääkö?
– Se vähän riippui tuliko pelistä voitto vai tappio. Tappion
jälkeen matka tuntui todella
pitkältä ja kyllästyttävältä. Onneksi näitä matkoja ei kauden
aikana hyvin monta ollut. Suurimmaksi osaksi matka taittui
nopeasti.”

Honda Accord Tourer
– urheilullista tilaa.
Accord Tourer ei ole vain erinomaisesti varusteltu, se on myös tilava –
sporttisista linjoistaan tinkimättä. Esimerkki varusteista on sähköisesti
avautuva ja sulkeutuva takaluukku. Ylellisen ja urheilullisen ajonautinnon viimeistelevät tehokkaat ja taloudelliset bensiinimoottorit 2.0
i-VTEC 156 hv ja 2.4 i-VTEC 201 hv sekä mahtavasti 350 Nm vääntävä, 150 hv tehoinen 2.2 i-DTEC turbodiesel, jonka keskikulutus on
vain 5.8 l/100 km (manuaalivaihteinen Tourer). Kaikkien moottoreiden
yhteyteen saa myös vaivattoman automaattivaihteiston.

Hinta Autoveroton SVH Alk. 23.100 Autovero 7.464,06 Autoverollinen SVH Alk. 31.164,06 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 7,3–7,9 l/100 km ja CO2 171 g/km

Kahvitie 69 Kokkola
p. 06 832 5200
www.lerbacka.com
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Liigapaikka varmistui täsmävoitoilla ja tasapeleillä

Naiset yllättivät asiantuntijat
Ei olisi kokkolalainen jalkapalloyleisö voinut kuvitellakaan,
että KPV:n naisten liigaan noussut joukkue olisi kaiken yllättävyyden keskellä kyennyt varmistamaan liigapaikan myös
tulevalle kaudelle. ”Ei mopollamoottoritielle” -kommentti kuvasi ehkä parhaiten sitä suuren
yleisön epäuskoa naisten liigajoukkueeseen. Mutta mopo karkasi käsistä ja mäkistartin tavoin
alkanut lentävä lähtö vyöryi virallisesti tämän vuoden tammikuun 12. päivästä eteenpäin.
Tuona päivänä PuiU ja Kontu
ilmoittivat yhdistävänsä liigajoukkueet. Tämän jälkeen ei
KPV:ssa ole juurikaan jarrua tarvinnut painaa seuran päättäessä
ottaa tiiviin sisäisen debatin jälkeen liigapaikka vastaan.

Ensimmäinen
liigakausi
Naiset alkoivat oma-aloitteiset harjoitukset hallissa edellisen vuoden joulukuussa. Ilman
valmentajaa ollutta joukkuetta harjoittivat mm. miesten
edustusjoukkueen pelaaja Paco
Corr, joka juoksutti naisia peruskuntoon myös alkuvuoden
aikana. Tammikuussa valmennukseen otettiin Kai Sorvisto,
joka lupautui tulemaan kakkosvalmentajaksi. Valmentajakysymys osoittautui visaiseksi
tehtäväksi pelaajamanageri Peter Haldinille. Valmentajasopimusta oli hiomassa myös
Harri Seppälä yhdessä naisjaoston puheenjohtaja Kalle Myllykankaan kanssa. Valmentajakysymys ratkesi viimein Lasse
Sorviston lupauduttua valmentamaan poikansa Kain rinnalla
joukkuetta. Sopimukset tehtiin
maaliskuun alussa. Huoltajaksi
tuli Miika Mäntylä yhdessä Pia
Haaran kanssa. Joukkueen budjetiksi laadittiin 70 000 euron
menot edellisten kausien kokemusten perusteella naisjaoston
kokouksessa helmikuun alussa.
Naisten edellisen kauden maalivahti Rachel Ayegban muutto
pääkaupunkiseudulle ja harjoitukset PK-35:n kanssa enteilivät ongelmia maalin suulla.
Ayegba esiintyi vain kauden
kolmessa ensimmäisessä ottelussa. Vahvasti Ykkösessä vihreäpaitojen joukkueessa pelanneen Rachelin rinnalle saatiin
maaliskuun ensimmäisellä viikolla nigerialainen maalivahti
Funsho Alake. Kolme viikkoa
ennen hänen tuloaan saapui
joukkueeseen kolme nigerialaisvahvistusta; vanhoina pelaajina Orieka Hope ja Hadijat
”Didi” Aliuyi sekä uutena kasvona Adisa Grace. Huhtikuussa
IK MYranin Maria Högnäs liittyi joukkueeseen ja toukokuussa
joukkueeseen tuli vielä nigerialaisvahvistus, loukkaantumisesta
toipunut Semola Akinlose.
Tiukan parin kuukauden joukkueharjoittelun jälkeen naisten
liigakausi alkoi jo huhtikuun
alussa vieraspelillä Porissa Nice
Futista vastaan. Ensimmäinen
liigaottelu päättyi maalittomaan
tasapeliin ja tärkeä sarjapiste oli
otettu. Seuraavat kaksi peliä olivat odotetun kovia viime vuosien mestarijoukkueita HJK:ta

Tämäkin kuva tekee tyhjäksi väitteet, että naisjalkapalloilussa ei olisi vauhtia ja tilanteita. KPV:n nigerialaisvahvistus ”Didi” Aliyu Hadjat kamppaili tilanteet loppuun saakka.
ja Honkaa vastaan. Loppulukemat kotona HJK:ta vastaan 0-6
ja vieraissa Honkaa vastaan peräti 9-0, eivät kertoneet vielä läheskään joukkueen lopullisesta
iskukyvystä. KPV:n naistoiminnan uuden tulemisen ensimmäinen voitto nähtiin Vapun jälkeisenä lauantaina, kun yhdistynyt
PuiU:n joukkue kaatui Kipparihallissa lukemin 2-1. KPV:n
naisten nykyisen liigahistorian
ensimmäisen maalin laukoi
kauden 297. pelatun minuutin
jälkeen Adisa Grace. Joukkueen kuopus Lotta Sorviston onnistui tekemään ottelun voittomaalin pelin 61. minuutilla
maalinedustan ruuhkasta. Seuraava vieraspeli Turussa TPS:aa
vastaan ratkesi harmittavasti
1-0 kotijoukkueelle rangaistuspotkusta. Toukokuun puolivälissä lähdettiin matkustamaan
kohti Ahvenanmaata. Tulevan
Suomen mestarin kohtaaminen oli jo matkana hieno kokemus koko joukkueelle. Pelillisesti KPV taisteli hienosti liki
tunnin, mutta sen jälkeen Åland
Unitedin rutiini ja taito ratkaisi
pelin heidän edukseen 5-0. Kesän kaksi muuta voittoa nähtiin
toista putoajajoukkuetta Kuusysiä vastaan Kirkonmäen kentällä
lukemin 4-1 ja Tikkurilaa vastaan Keskuskentällä tulostaululla 2-0.
Paikallisvastustaja Pietarsaaren
FC United kohdattiin kesän aikana kolmeen otteeseen, kaksi
kertaa liigassa ja kerran Suomen
cupin pelissä. Liigan ensimmäinen kohtaaminen Pietarsaaressa
ei antanut juhlimisen aihetta.
Kaksi ensimmäisen puoliajan
rangaistuspotkumaalia olivat liikaa ja United upotti vihreäpaidat
4-0. Toinen kohtaaminen oli jo
parin viikon kuluttua edellisestä.

KPV taisteli hienosti ja olisi pienellä onnella voinut jopa voittaa kohtaamisen. Loppulukemat
kirjoitettiin maalittomaksi tasapeliksi 0-0. Cupin kohtaaminen
jälleen Pietarsaaressa 11. päivä
heinäkuuta aiheutti Sorviston
valmentajakaksikolle harmaita
hiuksia. Vihreiden lasien läpi
erotuomari Lina Långbackan
suora punainen kortti Adisa
Gracelle tuntui kohtuuttomalta
ja herätti keskustelua. Ottelun
voiton vei United lukemin 3-0
(1-0). KPV oli tätä ennen cupin
toisella kierroksella toukokuun
lopulla kaatanut FC Sportin Vaasassa jatkoajalla 2-3 (2-2) Orieka
Hopen, Lotta Sorviston ja Adisa
Gracen maaleilla.

Tasapelit kartuttivat
pistetiliä
Syyskautta väritti kahdeksan tasapelin suma. Osaa tasapeleistä
joukkue juhli voittona, mutta
vastaavasti osaa voidaan pitää
jopa tappiona hyvän esityksen
jälkeen. Tilastoja tutkittaessa
nähdään KPV:n vieneen HJK:
ta lukuun ottamatta jokaiselta
joukkueelta vähintään pisteen
kauden aikana. Voitoiksi luokiteltuja pelejä olivat kotipelit
Honkaa ja Åland Unitedia sekä
vieraspeli KMF:ää vastaan. Sattumalta kaikki nämä joukkueet
olivat kauden 2009 mitalisteja.
Huonoiksi tasapeleiksi voidaan
laskea puolestaan kotitasurit FC
Unitedia, TPS:aa ja Ilvestä sekä
vierastasapelit putoajajoukkueita
PuiU:a ja FC Kuusysiä vastaan.
Joukkueen kokoonpano pysyi läpi koko kauden aika lailla
vakiona eikä loukkaantumiset
päässeet liikaa vaikuttamaan.
Loukkaantumisesta
toipunut
Ida-Maria Hägg kävi alkukau-

desta kahteen otteeseen kentällä, mutta jalka ei kestänyt
pelaamista. Niin ikään Satu Kivijärvi joutui loppukauden kahdessa viimeisessä lepuuttamaan
kipeytynyttä jalkaansa. Nuorista
pelaajista Lotta Sorviston, 15,
ensimmäinen kausi liigassa oli
menestys. Kaksi maalia ja kaksi
maalisyöttöä nostavat joukkueen nuorimman pelaajan sisäisen tehopörssin kolmannelle
sijalle. Samanikäisistä 94-syntyneistä tytöistä Viivi Clark ja
Jonna Koivisto olivat yhdessä
vieraspelissä kentällä. KPV:n
naisjoukkueen tehokkain pelaaja
oli Emmi Niskakangas, 17, kolmella maalilla ja neljällä maalisyötöllä. Edellisen kauden maalitykki Orieka Hope teki myös
kolme maalia, mutta yhden syöttöpisteen Niskakangasta vähemmän. Kauden aikana suurimman
henkilökohtaisen vastuun kantoi maalivahti Funsho Alake.
Häntä voidaan hyvällä syyllä
pitää joukkueen kehittyneimpänä pelaajana, siitä kiitos maalivahtivalmentaja Pasi Raasakan.
Useassa pelissä hänen loistavilla
torjunnoillaan joukkue pysyi pelissä mukana. Joukkueeseen tulivat mukaan loppukauden aikana
Jenna Sillanpää ja Tiia Laasanen
KPS:sta sekä Lyyli Iivarinen Seinäjoen Sisusta.

Tavoitteena pistesijat
tulevalla kaudella
KPV sijoittui sarjassa sijalle 10.,
viimeiselle suoran säilyjän paikalle. Sarjapaikka varmistui vasta
toiseksi viimeisellä kierroksella,
kun PuiU pelasi tasan TPS:n
kanssa eikä voinut enää tavoittaa
vihreäpaitoja. Tulevalle kaudelle
KPV on solminut jo kaksitoista
pelaajasopimusta. Sopimuspe-

laajat ovat: Funsho Alake, Sara
Myntti, Didi, Adisa Grace, Milla
Vierimaa, Satu Kivijärvi, Lotta
Sorvisto, Emmi Niskakangas,
Heidi Vest, Jenny Järvelä, Jenna
Sillanpää ja Tiia Laasanen. Joukkueeseen haetaan vielä selkeitä
vahvistuksia ja pelaajamarkkinoita kartoitetaan aktiivisesti.
Valmentajina jatkavat Kai Sorvisto ja Lasse Sorvisto.
Tulevan kauden tavoitteena on
rakentaa taidoiltaan parempi ja
jo liigakokemusta omaava joukkue. Nuorilta pelaajilta odotetaan paljon tulevalla kaudella.
Kolmen vuoden projektin kunnianhimoisena tavoitteena oli
ensimmäisellä kaudella 2009 säilyttää sarjapaikka, toisella kaudella 2010 taistella pistesijoista
ja kolmannella kaudella 2011 ottaa Suomenmestaruusmitali.

Naisjoukkueen
try-out leiri
Kokkolassa
KPV:n naisten liigajoukkue
järjestää try-out tilaisuuden 18.19.12. Kokkolassa Kipparihallissa.
Jos olet pelannut liigaa tai
tunnet, että olet motivoitunut
pelaamaan liigaa, olet tervetullut kokeilemaan taitojasi. Mikäli
ajankohta ei sovi sinulle niin
muinakin ajankohtina on mahdollista tulla esittämään taitojasi. Sovi siitä erikseen.
Ota yhteyttä pelaajamanageri Peter Haldin puh. 0400665373 tai sähköpostiosoite
petska(at)pp.kpnet.fi .
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Vuoden naispelaaja Sara Myntti

Kapteenilla painava rooli
Seuran päättäjäisissä palkittiin KPV:n naisjoukkueen parhaimmisto ja vuoden naispelaajan tittelin sai Sara Myntti
– jo toisena vuonna peräkkäin.
Naisjoukkueen kapteeni piiskasi liigaryhmää eteenpäin kesän tantereilla omalla tavallaan.
Joskus hiljaiselta ja jopa hieman
ujolta vaikuttava Myntti ei ole
joukkueen kovaäänisin kentällä eikä sen ulkopuolella. Vahvat avut sentään on kapteenilta
löydyttävä katsottaessa joukkueen kokoonpanoa. Ulkomaalaisia ja nuoria pelaajia vilisevän
joukkueen kapteeni on pitänyt
ruodussa omalla tekemisellään
ja näyttämällä esimerkkiä.
Sara on koko pelaajauransa
aikana ollut erittäin tunnollinen harjoittelija eikä mennyt
kausi tehnyt siinäkään suhteessa poikkeusta. Hänen harjoitteluprosenttinsa hipoi sataa,
kun jokaisessa treenissä yhtä lukuun ottamatta nähtiin Myntin
perheen nuorimmainen.

Varmaa on, että Sara Myntti
kelpaisi minkä tahansa joukkueen esimerkiksi. Ei hänenkään
jokainen päivä voi aina olla aurinkoinen tai hymyilevä saatuaan pelissä kolhun. Negatiiviset
asiat puidaan kuitenkin muualla, koska kapteeni tietää, että
kentällä ainoastaan positiivinen
henki ja asenne ratkaisevat.
Juha Kola

Kolmannen
polven
pelaaja
8 Sara Myntti
Syntynyt: 10.1.1987
Syntymäpaikka: Kokkola
Pituus: 175 cm
Siviilisääty: naimaton
Pelipaikka: puolustus
Ammatti: viestintäalan
opiskelija
Harrastukset: jalkapallo,
valokuvaus, ystävät, perhe

Joukkueen puolesta uhrautuva Sara Myntti vas. saa tukea puolustuksen Milla Vierimaalta TPS:aa vastaan.

Synninpäästön saa se seikka,
että harjoitusten väliin jääminen johtui Saran oltua tuolloin hieman sairaana, vaikka
olikin kyseisissä harjoituksissa
paikalla. Naisten liigassa maksimisuorituksen, 1980 minuuttia ja 9000 kilometriä, tehnyt
Sara Myntti esiintyi jokaisessa
liigapelissä kauden aikana. Tilastoja katsottaessa kapteenin
nauha käsivarressa Sara nähtiin
22 pelissä. Hänen tililleen kertyi
kauden aikana yksi syöttöpiste
maalien jäädessä odottamaan
tulevia kausia. Varoitustili sai
yhden merkinnän kauden toiseksi viimeisessä pelissä Aleksi
Kiven päivänä Tikkurilassa. Sara
Myntin pelasi läpi koko kauden
topparin tontilla. Hän oli maalivahti Funsho Alaken lisäksi
ainoa, jonka pelipaikka pysyi
samana kauden jokaisessa pelissä.

taanpa ajassa takaisin äsken
mainittuun Tikkurilaan ja 1.
päivään marraskuuta 2008. KPV
oli hävinnyt liigakarsinnan toisessa osaottelussa Tikkurilan
Palloseuralle jatkoajan ja rangaistuslaukauksien jälkeen 4-3.
Joukkueen pettymys oli tietenkin valtava, kun Tikkurilan asemalla noustiin pohjoiseen vievään Kokkolan junaan. Mutta
kuinka toimi joukkueen kapteeni Myntti? Hän ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan suuntasi
katseen jo tulevaan kauteen.
Joulukuun alussa ilmestyneessä
Pallo-Veikko-lehdessä olevassa
haastattelussa Sara vastasi toimittajan kysymykseen ”Mihin
tähtäät jalkapalloilussa?” Kapteenin napakka vastaus tuli:
”–Tähtäimenä on nostaa KPV liigaan.” Tätä ennen marraskuun
lopulla seuran nettisivuilla oli
julkistettu naisjoukkueen ensimmäinen
pelaajasopimus.

Mutta mistä tämä hänen kautensa lähti liikkeelle? Pala-

Sen teki – yllätys, yllätys – Sara
Myntti, joka ei vielä siinä vaiheessa tiennyt pelaavansa tulevalla kaudella KPV:n naisten liigajoukkueessa.
Miksi aina Myntti? Ei ole sattumaa, että Myntti on ollut naisjoukkueen kantava sukunimi.
Taustalla hääräävä Laila-äiti
on tietenkin tyttärensä tukena
ja isoveli Henri on esimerkillään näyttänyt jalkapalloilijan suuntaa yhdessä isä-Kenan
kanssa. Kuitenkin pelaajana Saran asenteessa on jotain poikkeuksellista. Kelataanpa aikaa
vielä hieman takaisin päin.
Miksi kaudella 2008 naisten Ykkösessä pelanneen KPV:n kapteeni täydet peliminuutit 1980
kirjoitetaan samoin luvuin kuin
tälläkin kaudella? Kuinka puolustuspelaaja, joka yrittää estää
vastustajan maalinteon kaikin
keinoin ei ole koskaan louk-

kaantunut? Miten hänellä ei
ole kuin yksi varoitus tilillään?
Voiko joku pelaaja olla koko
ajan iloinen ja positiivisella
huumorilla niin kentällä kuin
kentän laidalla? Vastauksia voi
kukin tahollaan aprikoida.
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Sara ja Mika – vuoden pelaajat
Edustusjoukkueitten, naisten ja
miesten, osalta kausi päätettiin
yhteiseen palkintojenjako- ja
illallistilaisuuteen marraskuun
ensimmäisenä lauantaina. Kutsuttujen joukkoon kuuluivat
myös pallosiskot ja järjestysmiehet. Niinpä paikalla olikin
lähes satakunta nauttimassa illan hyvästä annista.
Puheenjohtaja Risto Poutun
tervetuliaissanoissa tuli kiitosta
eri tahoille. – Kauteen lähdettäessä asetetut tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiinkin. Aikuisten lisäksi myös junioripuoli
menestyi ja KPV:ssä oli vetovoimaa enemmän kuin vuosiin.
Yhteishengen merkitys on tärkeä joukkueurheilussa menestyäkseen. Kun on asenne kohdallaan sekä selkä tavoite, niin
tuloksen saavuttaminen on
mahdollista ja tästä meille antoi
työllään hyvän näytön päävalmentaja Jarmo Korhonen, kiitteli puheenjohtaja. Tämän puheenvuoron jälkeen hän pyysi
muutamia avainhenkilöitä ilman valmistautumista kertomaan tuntojaan taakse jääneestä.
Jarmo Korhonen kiteytti ajatuksensa neljään sanaan: sitoutuminen, keskittyminen, asennoituminen, ilmapiiri. Kun
niissä onnistutaan, niin taivaan
portit avautuvat.
Kai Sorvisto totesi naisjoukkueen hoitaneen leiviskänsä hyvin lyhyen valmistautumisajan
huomioiden. Tavoite saavutettiin hyvällä taistelulla, jonka
taustalla on vihreä sydän.
Peter Haldin yhtyi Kain näkemykseen ja paljasti Kain ja Lassen vastaavan naisjoukkueen
valmennuksesta ensi kaudellakin, kun joukkue lähtee kahden
vuoden projektiin vakiinnuttamaan asemaansa naisten lii-

Vuoden pelaajan tittelin sai naisten liigajoukkueesta Sara Myntti ja miehistä Mika Lähderinne.
gassa korkeammilla askelmilla.
Mika Lähderinne totesi, että
keväällä kovin moni ei ollut
valmis lyömään ropojaan joukkueen puolesta. Miesten joukkueessa olivat joukkuehenki,
moraali ja näyttöhalu parasta
mitä hän pelaajaurallaan on
kokenut. Hienoja ihmisiä, hienoja pelaajia, tiivisti Mika sanomansa.
Tom Apunen jakoi joukkueenjohtajana kiitosta pelaajille, jotka hyväksyivät kiristyneen talouden merkityksen ja
tulivat tukemaan seuran johtoa
palkkioratkaisuissa.

Kiitosta puheenjohtajalta saivat pyyteetöntä työtä tehneet
pallosiskot ja järjestysmiehet
Tarja Muhosen ja Tauno Markkasen nimet erikseen mainiten.
Vuoden kuluttua pidettävässä
80-vuotisjuhlassa on tarkoitus
arvokkaammin huomioida seuran hyväksi toimineita.
Pelaajien palkitsemiset aloitettiin naisjoukkueesta. Jokaista
muistettiin toiminnasta tehdyllä cd:llä. Lisäksi palkittiin:
– Maria Högnäs lady-pelaajana,
– Sara Myntti ahkerimpana

harjoittelijana. Hän oli pois
vain yhdestä harjoituksesta
koko kaudella,
– Jenny Järvelä edistyneimpänä pelaajana,
– Emmi Niskakangas Kultaseppä Niemen lahjoittamalla
Kultajalalla,
– Milla Vierimaa joukkuepelaajana,
– Semola Akinlose hengenluojana,
– Lotta Sorvisto yllättäjänä
”Lellan kengällä”,
– Satu Kivijärvi taistelijan palkinnolla,
– Heidi Vest avainpelaajana,

– Funsho Alake luottopelaajana,
– valmentaja Pasi Raasakka
Petskan pytyllä,
– vuoden naispelaajana Sara
Myntti.
– Peter Haldin ja Hannu Ritola palkittiin seurapalkinnoilla ahkerasta työstä seuran
hyväksi.
Lisäksi palkittiin ”Mama
Laila”, Laila Myntti joukkueen
hyväksi tehdystä taustatyöstä
sekä valmentajat.
Miesten palkitsemisessa ensimmäinen palkinto meni
Vuoden tulokkaalle, Eetu Koistiselle, joka pelasi kaikki minuutit 28 virallisessa ottelussa.
Lasse Linjala palkittiin maalintekijänä kahdeksasta maalistaan.
Asennepelaajana palkittiin
Amicon (Aulis Mäkisen) pytyllä
Juhani Koponen.
Valmentajan pyttyyn piirtää
nimensä Olli-Pekka Itälä.
Joukkueen valintana palkittiin taustajoukoista Hannu ja
Jukka Ritola.
Eeva-Kaarina Lampinen oli
mukana palkitsemassa joukkueen tehopelaajaa, avainpelaajaa
ja vuoden miespelaajaa. Nämä
tittelit oli palkitsemisraati
päättänyt antaa järjestyksessä
Tarmo Koivurannalle, Tuomas
Uusimäelle ja Mika Lähderinteelle.
Lisäksi muistettiin Tuomo Paavolaista, joka ylitti kauden aikana sadan sarjaottelun paalun
KPV:n paidassa.
Tilaisuuden jatko sujui tämän
jälkeen illallisen ja seurustelun
merkeissä samalla kun väki
saattoi seurata skriineiltä herkkupaloja kesän peleistä. Kiitos
siitä annetaan Jorma Uusitalolle ja Juha Kolalle.

KPV:n hallitus
sai lisävoimaa
Henkilövalinnat ovat lähes poikkeuksetta marraskuisen vuosikokouksen mielenkiintoisimpia asioita. Tällä kertaa pääosaan
nousi hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen yhdellä. Jaakko Innasen pyydettyä vapautusta sai juhlavuoden hallitus itse asiassa kaksi uutta jäsentä eli Timo Mämmin
ja Jukka Ylikarjulan. Seuran puheenjohtajana jatkaa kolmatta vuotta Risto Pouttu.
Vuosikokouksen avauksen yhteydessä
Risto Pouttu tarkasteli vuoden toimintaa seuran eri jaostoissa ja ilmaisi tyytyväisyyden saavutettuihin, jopa tavoitteet
ylittäneisiin tuloksiin. Huomattavan paljon osuutta puheenvuorossa sai vetoomus seurahengestä ja jäsenyydestä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastavat Laila Myntti
ja Jorma Herlevi.

Eeva-Kaarina Lampinen oli jakamassa palkintoja edustusjoukkueelle. Ylärivissä hänen vierellä Juhani Koponen, Hannu ja Jukka Ritola sekä edessä Tarmo Koivuranta, Olli-Pekka Itälä, Mika Lähderinne ja Tuomo Paavolainen.

Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa
näkyy varsin vahvana juhlavuosi. Puheenjohtaja määritteli toimintasuunnitelmassa
olevat tavoitteet koviksi, mutta realistisiksi.
Suunnitelma tullee aikanaan nettiin. Runsaan puolen miljoonan euron talousarvio
noudattelee edellisvuoden sisältöä ja henki
oli, että sisään pitäisi saada enemmän euroja kuin mitä ulos lähtee. Talouden toteutumaa seurataan entistä tarkemmin. Budjetista edustusjoukkueen osuus on 229 000,
naisjoukkueen 80 000 ja junioritoiminnan

240 000 euroa. Jäsenmaksun suuruudeksi
päätettiin 30 euroa ja kannattajajäseniltä
200 euroa. Seuran tilejä tarkastavat Kuisma
Hattunen sekä Pekka Nurmi ja varalle valittiin Vesa Virnes ja Hannu Helasterä.
Hallituksesta erovuorossa olleelle
Pekka Kuuselalle annettiin kahden vuoden jatkoaika, kuten myös uusille jäsenille.
jotka ovat Timo Mämmi kaupungin kansliapäällikkö ja entinen Kälviän kunnanjohtaja sekä Jukka Ylikarjula. Hän on puolestaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän
johtaja. Seuran edustajiksi Palloliiton ja piirin kokouksiin valittiin puheenjohtaja, junioripäällikkö ja sihteeri. Kokous päätti myös,
että jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat
epävirallisiin tapaamisiin tekemään esityksiä, joiden tavoitteena on jäsenaktiivisuuden kohottaminen. Kokouksen muut henkilövalinnat löytyvät tämän lehden toiseksi
viimeiseltä sivulta.
Kokouksen alkajaisiksi paikalla olleiden seniorijaoston Pappakerhon edustajien Eero Vantusen ja Tenho Heikkilän esittämänä vietettiin hiljainen hetki Kalevi
”Heru” Tiaisen muistolle. Pappakerho lahjoitti seuralle kiertopalkintona jaettavan ja
Herun muistoa vaalivan kunniapalkinnon.
Sen ensimmäiseksi saajaksi lahjoittajat nimesivät Voitto Kentalan.
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Teemme sen mahdolliseksi
Rantakatu 14 A
Kokkola
0200 3000
nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Tehtaankatu 43
KOKKOLA
p. 0290 801 660
www.minimani.fi
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Joulun aukioloajat:
ma-pe 8-21,
la 8-18, su 12-21
6.12. ja 25-26.12 suljettu

Kiitos jännittävistä
hetkistä!

Toivotamme
menestystä
vuodelle 2010!
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Herun sydän oli – ja pysyi KPV:ssa
Lauantaina syyskuun 26. tuli
viesti, että myöhään edellisiltana oli päättynyt Väinö Kalevi Tiaisen maallinen vaellus
84 vuoden iässä. Kokkolassa
päivänvalon nähnyt Kalevi
saavutti laajan tuttavapiirin
jo työssään lvi-alalla Huberin
työnjohtajana, mutta ennen
muuta hänet tunnettiin vapaa-ajan harrastustensa urheilun, politiikan ja kalastuksen
kautta.
Meille palloveikoille, -siskoille
ja laajemmallekin joukolle hän
oli ”Heru” ja lähinnä sillä nimellä myös tässä jutussa.
Heru kertoi tulleensa seuran
toimintaan opettajansa vihjeestä kymmenvuotisena ´30luvun puolivälin jälkeen, jolloin juniorijoukkueita KPV:ssa
alettiin koota. Tuosta lähti läpi
elämän kestänyt ja paljon antanut työ KPV:n hyväksi. Herun poliittisen taustan voi katsoa olleen KPV:n onni. Hänen
esimerkki puhui sen puolesta,
että poliittinen sitoutuminen ei
rajannut kenenkään liittymistä
seuraan.
Hän oli apuun valmis, kun
vaihtoehdot olivat loppumassa.
Olipa sitten kyse johtokunnasta, valmentajasta, joukkueenjohtajasta, turnausjohtajasta tai seuran edustuksesta
jalkapallopiirissä. Unohtaa ei
toki sovi hänen omaa ansiokasta pelaajauraa, jonka väliin
tulivat sodat ja osallistuminen
niihin. Merkittävimpiä hänen aikaansaannoksista olivat
´60-luvun puolivälin tienoilla
esiin nostama innostus KPV:n
rakentamisesta mestaruussarjajoukkueeksi sekä virkistys- ja
vapaa-ajankeskus Honkapirtin
rakentaminen.
Heru kuului siihen ´40-luvun
lopun ja ´50-luvun alun joukkueeseen, jota ainakin vanhempi
polvi pitää yhtenä KPV:n historian tasokkaimpana. Hänen
pelipaikkansa oli joko sivu- tai
keskustukena sen ajan pelaajaryhmityksessä. Edustusjoukkueen valmentajana hän oli
useampaan otteeseen seuralle
vaikealla ´50-luvulla. Jalkapalloilullisesti
merkittävimmät
meriitit hän saavutti joukku-

eenjohtajana, mihin tehtävään
häntä kutsuttiin useampaan otteeseen. Seuran johtokuntaan
hän kuului 19 vuoden ajan.
Merkittävän panoksen hän antoi myös jääkiekkoilun juurruttamisessa Kokkolaan niin pelikentän rakentajana kuin itse
pelaajana.
Hän jää kieltämättä seuran
historiaan teoiltaan yhtenä suurimmista palloveikoista. Seuran
asialla ollessaan hän oli vaativa, mutta oikeudenmukainen,
eikä jättänyt sanomisillaan ketään epätietoiseksi tarkoitusperistään. Seuran etu oli hänelle
kaikessa päällimmäisenä. Herua kunnioitettiin, ehkä jopa
pelättiin tai ainakin jännitettiin, kun hän oli paikalla esittämässä mielipiteensä. Anteeksipyyntöjä hänen ei tarvinnut
esittää. Hän oli KPV-hengen
loistava esimerkki. Itse hän tulkitsi tuota henkeä hienosti mestaruusvuoden Pallo-Veikossa.
Taakseen hän jätti uran, josta
riittää muistelemista monelta
kantilta. Tuo kaikki olisi tuskin ollut mahdollista ilman Lisbeth-Maryn tapaista aviopuolisoa, Pallo-Siskojen ensimmäistä

rahastonhoitajaa. Herun kanssa
KPV:n hyväksi toimineet muistavat Herua kiitollisuudella.
Vote

Herun sanomaa
Tässä julkaisussa on Herun ajatuksia voinut lukea aivan ensimmäisestä 1966 ilmestyneestä
Pallo-Veikosta. Seuraavaan on
pyritty poimimaan näistä jotakin keskeisimpiä.
1966 joukkueenjohtajana: Jos
usko pettää, niin parhainkin
taktiikka on tehty turhaan. Miten sitten annetut ohjeet pystytään viemään kentällä läpi, se
riippuu joukkueen kunnosta ja
hengestä.
1967 joukkueenjohtajana: Mestaruussarja on kova ja kylmä, joskus se tuntuu melkeinpä lämpimältä, leppeältäkin, mutta
pehmeä se ei ole koskaan. Se
vaatii kovia miehiä ja osaavia
miehiä ja se saa niitä. Parhaiten harjoitelleet pärjäävät myös
parhaiten.
1969 seurahengestä: Suomen
parhaalla jalkapalloseuralla on
varaa tunnustaa myös puut-

teensa, puutteen, joka on helpommin korjattavissa kuin
yltäminen positiiviseen suoritukseen, jonka kaikki ilolla tänä
päivänä kirjaamme Suomen
mestaruuksiin vuonna 1969 –
kahden joukkueen voimalla.
1973 kotiyleisöstä: Kokkolalainen jalkapalloyleisö vaatii
meiltä paljon, sen tiedämme.
Kun kuulee jännäreitten puhuvan, tulee monesti mieleen,
että täkäläinen yleisö on hemmoteltu hyvällä menestyksellä
ja hyvällä kotimaisella jalkapalloilulla pilalle.
1974 kasvatustyöstä: Velka- ja
vekselivaroin toimintaa pyörittävät seurat tekevät yhteiskunnalle nuorten rintamalla
palveluksia, jotka ovat mahdottomia rahassa mitata, mutta
joissa raha silti merkitsee. Vanhemmille ja koko Kokkolan
kaupungille on arvokas asia,
että on esim. sellainen junioreitten valmentajajoukko kuin
KPV:lla nyt on. Heidän työnsä
on tukemisen arvoista muidenkin kuin vain seuran johtokunnan taholta.
1975 50-vuotiaana: Liput on tilattu Dubrovnikiin ja siitä

merkkipäivästä ei kirjoiteta mitään. Olen nähnyt niin monen
suun kuivuvan, käden väsyvän
ja niskan kangistuvan onnittelujen kohteeksi joutuessaan,
että itse en aio alistua samanlaiseen.
1978 turnausjohtajana: Nappulajalkapalloilu on se aarrearkku,
josta huomispäivän huiput ongitaan ja siinä mielessä n. 400
pojan kokoontuminen yhteen
taitojaan näyttämään tulee olemaan kaikenikäisille jalkapalloilun ystäville mielenkiintoinen tapahtuma.
1978 joukkueenjohtaja: Meidän
on saatava katselijat takaisin.
Tämä edellyttää, että jokainen
kentälle pääsevä pelaaja antaa
itsestään kaiken. On tiedettävä
jo ennen kentälle menoa mistä
on kyse. Ja kyllä joukkue tulee varmasti itsekin pitämään
huolen siitä, että toisten kyydillä ratsastusta yrittävät lentävät ulos.
1979 joukkueenjohtaja: En ole
tyytyväinen tulokseen. Senhän
jokainen varmasti uskoo sanomattakin. Henki ei missään
vaiheessa murtunut. Ei suurtenkaan vastoinkäymisten hetkellä. Tajuttiin, että ollaan samassa veneessä eikä riidellä.
1984 katselijan roolissa: Rehellisesti sanottuna en oikein tykkää asioiden hoidon tilasta
tällä hetkellä. Seura on liikaa
velkaantunut. Raha on kiven
alla. Hyvään valmennukseen
kannattaa aina satsata, mutta
pelaaja-aines on syytä löytää
omista joukoista.
1986 joukkueenjohtaja: Motivaatiokysymys on mielestäni se tekijä, johon itse haluan voimakkaimmin puuttua. Pelaaminen
on iloista taistelua, leikkiä kumminkin, jossa suurin tavoite pitää olla kaverin voittaminen
joka tilanteessa.
Sydän on ja pysyy KPV:ssa.
1997 mieli liikuttui: Glasgowissa
ja Kölnissä tuntui, että Kokkola
pelattiin historiaan ja on mitä
vanhana muistella. Kultamitalien jakotilaisuudessa Lahdessa
piti vähän nieleskellä.
2007 Mistä aika kaikkeen?: Sano
se. Lisbeth on ollut oivallinen
vaimo.

Mestarit
muistelivat

Hautausmaalla otettuun kuvaan saatiin mukaan mestareista oik. Ari Sorvisto, Matti Järvi, Arvo Lamberg, Tapio ”Pippana” Raatikainen, Olavi Paavolainen, Aulis Mäntylä, Esa Korhonen, Seppo Mäkelä, Tapio ”Ekku” Raatikainen, Olli Peltoniemi, Vesa Kallio, Gunnar Isosaari, Pekka Nurmi, Risto
Hautala, Hannu Lamberg ja Ilkka Kangas, jonka olemuksen aurinko ja kamera tekivät ”haamuksi”. Liekö kuvauspaikalla ollut osuutensa.

Suomalaisen jalkapallohistorian
lehdille kirjoitettiin 40 vuotta
sitten kokkolalaisten nuorten
miesten toimesta uusi ja monet yllättänyt sivu, kun KPV:n
voitti 1969 miesten ja A-nuorten Suomen mestaruudet.
Tapahtumaa muisteltiin kesällä Ykkösen ottelun yhteydessä. Tapaamiseen liittyi
käynti edesmenneitten pelikavereitten Mikko Koiviston,
Jorma Pönkäsen, Erik Mäkelän
ja seuran silloisen puheenjohtajan Olli Telimaan haudoilla.
Porukalla käytiin esittämässä
osanotto joukkueenjohtaja Herun poismenon johdosta Lisbet-aviopuolisolle.
Iltapalalla Palmapirtillä jatkettiin mestaruusvuotta muistelemalla.
Lisäksi mestarit saivat kesän
aikana olla Halpa-Hallin onniteltavina.
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FutisGolf 2009 – golfia ja jalkapalloa
KPV:n FutisGolf –tapahtuma
järjestettiin tänä vuonna keskiviikkona 3. Kesäkuuta Kokkolan Golfin hyväkuntoisella
kentällä. Osallistujia oli tällä
kertaa huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna,
yhteensä yli viisikymmentä
golfin ja jalkapallon ystävää.
Yllätysvieraana oli mestarihiihtäjä Mika Myllylä yhdessä poikansa kanssa.
Aloitimme hieman pienemmällä
joukolla kuuntelemalla mielenkiintoisen esitelmällä ryhmätyön ja joukkuehengen voimasta. Alustuksen aiheesta piti
KPV:n päävalmentaja Jarmo

Korhonen lähestyen aihetta tietysti jalkapallojoukkueen näkökulmasta. Keskustelujen kautta
sitten pohdiskeltiin kuinka samoja oppeja voidaan soveltaa
yritystoiminnassa. Käytännössä
asioita päästiin sitten testaamaan golfin parissa.
Ruokailun jälkeen lähdettiin kisaamaan nelihenkisin joukkuein kisan voitosta. Koska KPV:n
edustusjoukkue lähti kauteen
taloudelliset realiteetit huomioiden hyvin kapealla pelaajamateriaalilla oli golfkisan
lomaan järjestetty myös jalkapalloaiheinen tekniikkatehtävä mahdollisten potentiaalis-

Tyytyväinen voittajajoukkue Kari Tornikoski, Antti Seppälä, Ari Seppälä ja Jarmo Passoja komean kiertopalkintonsa kanssa.

KPV:n joukkue Risto Pouttu, Jouko Pensaari, Anna Nurmi ja Mika Myllylä lähdössä toiveikkaana kisaan.

ten edustusjoukkueen pelaajien
löytämiseksi. Eihän golffareista
sitten kuitenkaan edustusjoukkueeseen vahvistuksia löytynyt,
mutta hienoja vapaapotkuja
kyllä nähtiin. Parhaan joukkuetuloksen tehnyt porukka palkit-

tiin tekniikkapalloilla taitojen
edelleen hiomiseksi.
Varsinaisen golfkisan voittajaksi
selvisi joukkue: Kari Tornikoski,
Antti Seppälä, Ari Seppälä ja Jarmo
Passoja nettolyöntimäärällä 57.

Hienot suoritukset eivät suinkaan jääneet vain voittajajoukkueen varaan, vaan loistavia yksilösuorituksia nähtiin
myös muiden toimesta kuten
oheisista kuvista ilmenee.

TARJOUS TÄLLÄ LIPULLA!

25%
ALENNUS KAIKISTA TUOTTEISTA
MYÖS ALENNETUISTA
Voimassa 23.12.2009 saakka

KOKKOLA
TEHTAANKATU 12, 67100 KOKKOLA
ANTTILA CENTER Puh. 06-8312859
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Julkisten tilojen sekä kodin kalusteet

Fysioterapiaa
Ammattitaidolla

Isku Oy, Isku Interior, Pitkänsillankatu 17, 67100 Kokkola
puh. 0290 863 901, faksi 0290 863903
julkis.kokkola@ isku.fi, www.isku.fi

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

Isku Oy, Isku Koti, Pitkänsillank. 17, 67100 KOKKOLA
puh. 0290 863 900, faksi 0290 863903, www.isku.fi

AVOINNA JOKA PÄIVÄ YÖMYÖHÄÄN!

Severin
Grilli

TELAT KARTIOT
PUTKET PAINELAITTEET
LIERIÖT KONEISTUKSET

Pitkänsillankatu 2-4 KOKKOLA
puh. (06) 831 1653

Muista Joulukukat!

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

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

Kuljetus
HEIKKI SAMMALLAHTI
Lepokodinkatu 4.
Puh. 040 582 9090, 0400 563 017

KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN
Isokatu 2. Kokkola
Puh. 020 750 4680

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

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola
Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi
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Pappakerho syysretkellä
Veteraanipelaajista koostuva seniorijaoston Pappakerho noudatti kiltisti Nurmen Pekan
kutsua ja lähti juniorijaoston
bussilla tutustumaan Medire-

Juhani Taivela vakuutti pappakerholaisille terveellisen ravinnon
merkitystä.

xin vuoden alussa Kalajoelle
avattuihin tiloihin. Syyskuussa
tehdylle retkelle osallistui parikymmentä pelimiestä.
Menomatka taittui nopeasti,
kun huomattava osa ajasta kului kuunnellessa junioripäällikkö Tapio Hakalan kattavaa
esitystä KPV:n tämän päivän
junioritoiminnasta. Kuulijat
panivat tyytyväisinä merkille
KPV:n junioritoiminnan saavuttaman suosion ja erityisesti
herätti huomiota se suuri, noin
70, ohjaajien joukko, joka näitä
nuoria poikia ja tyttöjä ohjaa
lajin pariin.
Hiekkasärkillä kylpylähotelli
Sanifanin kanssa samassa kiinteistössä olevia Medirexin tiloja ja toimintaa pappakerholaisille esitteli fysioterapeutti
Juhani Taivela. Medirexin toiminnan laajuudesta kertoo
tieto, että asiakasrekisterissä
on jo nyt runsaat 9000 nimeä,
kun toiminta Kokkolassa käynnistyi 1983. Medirex tarjoaa fysioterapiaa lapsesta senioriin eli
lasten toimintaterapiaa, ryhmäterapiaa, aikuisten toimintaterapiaa, puheterapiaa sekä
psykologi- ja työpsykologiapal-

Asko Rintapää ja Kari Lemponen leppoisassa ajatustenvaihdossa kuntosalilla.

Kalajoen retkelle osallistuneista kuvassa takana vas. Erkki Myllykangas, Kaj Paajanen, Veikko Salo, Seppo
Paavolainen, Jukka Peltoniemi, Asko Sallamaa, Raimo Harsunen, Matti Järvi, Hannu Salmela, Asko Rintapää,
Juha Nissilä, Voitto Kentala sekä kyyryssä Martti Kokko, Eero Vantunen, Olli Hongell, Mikko Sulkala, Ahti
Salo, Kari Lemponen ja edessä Tapio Hakala.
veluita. Toiminta-alueena on
tietyiltä osin koko maakunta,
vaikkakin kiinteät toimipisteet
sijaitsevat Kokkolassa ja Kalajoella.
Juhani Taivelan luennon kärki
oli terveellisessä ravinnossa ja
painonhallinnassa.
– Paino hallitaan syömällä
eikä suinkaan olemalla syömättä. Säännöllisyys on ruokailussa tärkeää, millä estetään
verensokerin arvojen heittelehtiminen. Sopivaa olisi syödä
tarpeeksi, mutta ei liikaa, 3-4
tunnin välein. Joka päivä tulisi
syödä laadukkaita ravintoaineita, jotka sisältävät tarpeeksi
proteiinia (rasvaton broileri/
nauta, kala, maitotuotteista
rahka/raejuusto), hiilihydraat-

tia (kasvikset, marjat, täysjyväviljat, hedelmät) ja rasvaa
(kylmäpuristettua rypsiöljyä
oliiviöljyä, kalaöljyä ja voita
kohtuudella). Ruuan korkea
kuitu- ja proteiinipitoisuus pitää nälkää pisimpään, muistutti
Juhani.
– Valkoinen vehnäjauho, valkaistu riisi, peruna, makkarat,
kalapuikot ja pullat ovat ruokia, joita olisi vältettävä. Riittävä proteiinin saanti hidastaa lihasmassan vähenemistä,
mikä varsinkin ikääntyneiden
tulisi ottaa huomioon ruokailussaan. Kuntosaliharjoittelu ja
nimenomaan voimaharjoittelu
ovat lähes välttämättömiä, jos
halutaan turvata lihasmassan
säilyttäminen
mahdollisim-

man korkealle iälle, tiivisti Juhani Taivela sanomansa. Mielenkiintoinen alustus nostatti
kuulijoiden taholta useita kysymyksiä eikä yksikään jäänyt
vastausta vaille.
Pappakerhon
jäsenjoukko
koostuu vuonna 1962 ja sitä
ennen seuran edustusjoukkueissa Palloliiton virallisia sarjaotteluita pelanneista. Jäsenistä
iäkkäimmät ovat jo sivuuttaneet 80 rajapyykin. Kokkolassa
asuvia pappakerholaisia on liki
30, mutta toki kauempanakin
asuvat ovat tervetulleita mukaan. Pappakerhon vetoryhmän muodostavat Eero Vantunen primus motorina, Asko
Sallamaa ja Matti Järvi. Heiltä
saa tietoa toiminnasta.

Uhrautuminen
Jalkapallo on uhrautuvien pelaajien
peli. Usein kuulee sanottavan kuinka
uhrautuvaa peliä KPV joukkueena, tai
joku sen pelaaja pelaa. Pelaaminen
joukkueessa vaatii uhrautumista. Jalkapallon alttarilla saattaa olla paljonkin muusta elämästä kieltäytymistä
viikoittaisten harjoitusten ja peliin sitoutumisen vuoksi. Mitä pitemmälle
taidoissa ja palaamisessa jalkapalloilija pyrkii sitä suurempi on myös
uhri. Sivullinen saattaa ihmetellä
kannattaako se kaikki. Joskus jopa
pelaajan itsensäkin mieleen saattaa
nousta epäilys, onko tämä kaiken
sen väärtiä. Eikä se sitä olisikaan, jos
ei tähtäimessä olisi tavoite jokaisen
pelin voitosta. Voittaminen palkitsee kaiken sen vaivannäön miksi vaivaa on nähty kuukausien ja vuosien
saatossa. KPV:llä on takanaan hyvä
kausi eri tasoilla ja joukkueilla. Tämä
on ollut myös faneille palkitsevaa.
Jumalan sana, Raamattu puhuu
myös paljon voittamisesta.
”Joka voittaa, sen minä annan istua

kanssani valtaistuimellani, niinkuin
minäkin olen voittanut ja istunut
Isäni kanssa hänen valtaistuimellen
sa.”(Johanneksen ilmestys 3:21)
Jeesus Jumalan poika on voittanut
maailman ja saatanan vallan omalla
ristikuolemallaan. Vaikka tämä voitto
on suuri ja ihmeellinen, niin vielä ihmeellisempi on tieto siitä, että myös
meillä, syntiin langenneilla ihmisillä, on mahdollisuus voittoon Jeesuksessa. Hänellä on voittovoimaa
jakaa myös meille runsain mitoin Pyhän Henkensä kautta.
Maanpäällinen elämämme on kuin
pelikenttä, jossa tehdään ratkaisuja
koko ajan ja jotka vaikuttavat sijoittumiseen finaalissa. Valinnat vaikuttavat siihen kuinka elon peli etenee.
Mutta on mahtava tietää, että jos
kuuluu voittajajoukkueeseen, niin
pienet mokat ei haittaa. Kukaan pelaaja pelikentälläkään ei ole täydellinen. Jos vihollinen saisikin joskus jallitettua maalin, niin peli olisi
silti 100-1. Elämä Jeesuksen omana,

on kuin pelaaminen voittaja joukkueessa. Hänessä ei kerta kaikkiaan
voi hävitä. ”Kuka on se, joka voittaa
maailman, ellei se, joka uskoo, että
Jeesus on Jumalan Poika? ” (1. Johanneksen kirje 5:5).
”…sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä
on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.” (1. Johanneksen kirje 5:4)
Pelimies, ehkä löydät tästä jutusta
sen ydinajatuksen jonka olen halunnut tuoda esille. Usko Kristukseen
Jeesukseen ei ole oman onnistumisemme varassa, vaan siinä, että Jumala huolii sinut pelinrakentajaksi
juuri sellaisena kuin olet, kunhan
vain hyväksyt Jeesuksen joukkueen
johtajaksi. Tule pelaamaan kotikentälle! Hän on antanut suurimman uhrin ja maksanut sinusta suurimman
siirtosumman mitä ikinä voidaan ihmisestä maksaa, – oman pyhän ja kalliin verensä. Se on sielusi hinta, sinun puolestasi!

Reijo Ruotsalainen
Vihertävä mediaevankelista
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Maskotti-Zakumi
kutsuu E-Afrikkaan
Jälleen kerran on jalkapalloilussa onnistuttu erottamaan
jyvät akanoista. Karsintojen
kautta on saatu selville ne 32
maata, jotka pääsevät kamppailemaan Etelä-Afrikkaan lajin
maailman mestaruudesta 11.6.
–11.7. 2010, nyt 19. kerran.
Kisoja tullaan pelaamaan
kymmenellä eri stadionilla,
jotka sijaitsevat Johannesburgissa (48 000 katsojaa), Durbanissa (70 000), Kapkaupungissa
(69 070), Johannesburgissa (62
567), Pretoriassa (51 760), Port
Elizabethissä (48 000), Bloenfonteinissa (48 070), Polokwanessa (46 000), Nelsprintissä
(44 000) ja Rustenburgissa (42
000).
Kisojen karsintoihin ilmoittautui 204 maata ja vain järjestävä maa pääsi mukaan ilman
karsintaa. Aikaisemmin myös
edellisen turnauksen voittajaa
kohdeltiin samoin.
Nuo edelliset kisat pelattiin
Saksassa ja mestaruuden voitti
Italia kukistettuaan rangaistuspotkukisassa Ranskan 5-3. Varsinainen peliaika päättyi 1-1.
Saksa kukisti pronssipelissä Portugalin 3-1.
Kisat vetivät Saksassa stadioneille 3,3 miljoonaa katselijaa
ja 54 ottelussa tehtiin yhteensä

147 maalia eli 2,3 maalia ottelua kohden.
Brasilian Ronaldo nousi MMlopputurnausten kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärkeen 15 maalillaan. Turnauksen
paras maalintekijä oli Saksan
Miroslav Klose viidellä maalillaan ja turnauksen parhaaksi
pelaajaksi nimettiin Ranskan
Zidenine Zidane, vaikka saikin finaalissa katsella punaista
korttia.
Lopputurnausten paras maa
on Brasilia, joka on voittanut
MM:n viisi kertaa ja ollut lisäksi
kahdesti hopealla ja pronssilla.
Lähinnä tulevat Italia neljällä
ja Saksa viidellä mestaruudella.
Etelä-Afrikkaan selviytyneistä
vain Slovakia on ensi kertaa
MM-lopputurnauksessa. Ranskan pääsystä kisoihin riittää
keskusteltavaa pitkäksi aikaa,
koska Ranskan Thierry Henry
erehtyi kisapaikan ratkaiseessa
maalissa pelaamaan käsi- eikä
jalkapalloa.
Kisojen karsinnat olivat liian
kovat monille vahvoille jalkapallomaille, kuten esimerkiksi
Venäjälle, Ruotsille ja Egyptille.
Pohjoismaat joutuvat nyt tyytymään Tanskan panokseen. Vahvoja ennakkosuosikkeja on useampia, kuten Englanti, Espanja,

Hollanti ja Brasilia, joka esiturnauksessa kukisti Yhdysvallat
3-2. Saksa ja Italia on myös pidettävä ennakkoon vahvoina
jo jalkapallokulttuurinsa takia
ja onpa joku kehottanut pistämään roponsa Yhdysvaltojen
puolesta.
Kisojen maskotti on nimeltään Zakumi. Vuvuzela on paljon keskustelua herättänyt soitin, jonka kovaäänisyyden
pelätään olevan häiritsevä tekijä.
Jalkapalloilun emämaa Brasilia toimii seuraavien, vuoden
2014 MM-kisojen isäntänä.

Etelä-Afrikkaan
valitut 32 maata
Aasia ( 4): Australia, Etelä-Korea, Japani, Pohjois-Korea.
Afrikka (5+1): Algeria, Etelä-Afrikka,
Ghana, Kamerun, Nigeria, Norsunluurannikko.
Etelä-Amerikka (4,5): Argentiina,
Brasilia, Chile, Paraguay, Uruguay.
Eurooppa (13): Englanti, Espanja,
Hollanti, Italia, Kreikka, Portugali,
Ranska, Saksa, Serbia, Slovenia, Slovakia, Sveitsi, Tanska.
Oseania (1): Uusi-Seelanti
Pohjois- ja Väli-Amerikka (3,5): Honduras, Meksiko, Yhdysvallat.

Kiitos.
Meillä jälleen Suomen tyytyväisimmät
asiakkaat, Epsi Rating 2009.

Tule käymään ja pyydä tarjous!
Samalla saat tuntumaa Handelsbankenin
hyvästä palvelusta.

Brittina Ylijääskö
Ulla-Maj Nyberg Tytti Vistiaho
Helena Virnes
Karita Heikka
p. 010 444 3564 p. 010 444 3562 p. 010 444 3565 p. 010 444 3570 p. 010 444 3568

Handelsbanken Kokkola
Mannerheiminaukio 2
www.handelsbanken.fi/kokkola

Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700
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Junioripäällikön katsaus
Edustusjalkapallon mittareilla
mitattuna päättynyt kausi oli
seurallemme menestyksekäs:
Naiset säilyttivät liigapaikkansa ja miehet taistelivat syyspimeisiin saakka liigapaikasta.
Olemme kaupungin ykkösseura
ja
edustusjoukkueidemme
osalta tulevalle 80-vuotisjuhlakaudelle on asetettu selkeät
tavoitteet. Suuri kunnia aikuisjoukkueidemme menestyksestä
kuuluu pienillä budjeteilla operoineiden joukkueiden valmennustiimeille. Miesten vastuuvalmentaja Jarmo Korhonen
esikuntineen otti kapeasta materiaalista kaiken mahdollisen
irti ja naisten puolella Kai &
Lasse Sorvisto opettivat joukkuepuolustamisen alkeet ryhmälleen ja tulevalle kaudelle
on hyvät lähtöasetelmat lähteä rakentamaan myös rohkeampaa hyökkäyspelaamista.
Juniorijaoston puolesta toivotan kaikkea hyvää molemmille edustusjoukkueillemme
tulevalle kaudelle. Toivottavasti myös yleisö löytää katsomoihin. Miesten AC Oulu- ja
JJK-pelit ja naisten United- ja
Honka-pelit osoittivat sen, että
kaupungissamme on potentiaalia todelliseen jalkapalloinnostukseen. Väki pitäisi vain saada
innostettua katsomoihin ja se
vaatii seuroilta ja joukkueilta
kovia markkinointiponnisteluja näinä tiukan talouden aikoina.
Kilpailullisin mittarein mitattuna
juniorisektorillamme olivat kovimmat suorittajat poikien Bja A-juniorit. Molemmat pelasivat Palloliiton 1-divisioonaa
ja hyvän kauden Keijo Hautamäen & Vesa Hohenthalin johdolla pelanneilla B-pojilla oli
eväät jopa sarjanousuunkin.
Kansallisella tasolla pärjäsi hyvin myös allekirjoittaneelle kovin tuttu poikien C14-joukkue
(P95) joka raivasi tiensä Kuopion karsinnoista Nike Premier-

Näiden valvovien, Antti Ylimäen ja Tapio Hakalan, silmien alla karsitaan virheet minimiin.
lopputurnaukseen Pajulahteen,
sijoittuen 18./20. Alue- ja piirisarjoissa tuli myös menestystä:
Poikien D13-joukkue voitti
Timo Åstrandin johdolla kovatasoisen Vaasan- ja K-P:n piirien
yhteisen Aluesarjan ja saman
ikäisten tyttöjen puolella KPV
voitti suvereenisti piirinmestaruuden Rolf Mannströmin
valmentamana. KPV Akatemia
oli myös kovin lähellä lopputurnauspaikkaa. Steve Clarkin
valmentamana tuimasti taistellut ryhmä taipui vasta vihonviimeisissä karsintapeleissä
Jarolle. KPV Akatemialta nousujohteinen ja kova-asenteinen
kausisuoritus.
KPV:n
kokonaispelaajamäärä
nousi ensimmäistä kertaa yli
400 lisenssipelaajan. Syyskuussa taisi tarkka luku olla
427. F-C-junioreiden lisenssi-

määrissä mitattuna olemme
Kokkolan ykkösseura yli 350:lla
lisenssillä. Nuo luvut kertovat
siitä, että KPV:ssa tehdään pääosin vapaaehtoisvoimin laadukasta työtä jonka lajin harrastajat ovat huomanneet. Noiden
lukujen jälkeen voisi todeta,
että kesäkuisen jalkapallokoulumme osanottajamäärä, 135
jalkapallosta
innostunutta
lasta, yllätti meidät täysin. Ja
teki nöyräksi. Haaste on kova
ja siihen yritämme KPV:n junioritoimintasektorilla vastata. Se
voimavara johon kaikki toimintamme perustuu, on junioritoimijoidemme sitoutuneisuus.
Olen suurella kunnioituksella saanut läheltä seurata sitä
suurta työmäärää jonka keskellä valmentajamme, joukkueenjohtajamme, huoltajamme
ja muut tärkeät toimijamme
työskentelevät. Ja se toimijoi-

demme sitoutuneisuuden taso,
se on korkea ja siihen on edelleen hyvä turvata seuramme tulevaisuutta!
Toimintamaksut ja raha ylipäätänsä ovat tänä(kin) päivänä
aihe josta voisi kirjoittaa erillisen artikkelin. Raha urheiluseuratoiminnassa on aina tiukassa,
sen tosiseikan tietävät kaikki
jotka ovat vähänkin perillä eri
junioriharrastusten kulurakenteista. Itselläni on maksavana
isänä kokemuksia niin musiikinharrastajien kuin jalkapalloilijoidenkin ”kausimaksuista”
ja voin sanoa, että jalkapallo ei
ole sieltä kalleimmasta päästä…
Jalkapallon osalta tutustuin aiheeseen hiukan tarkemmin ja
vielä toistaiseksi jalkapallon
harrastaminen KPV:ssa ei ole
Etelä-Suomen seurojen kustannuksiin verrattuna kovin-

kaan kallista. Esim. 99-syntyneiden poikien kausi HJK:ssa
maksaa tänä päivänä n. 2500
euroa / pelaaja ja Hongassa n.
1400 euroa / pelaaja. Muistetaan kuitenkin se tosiseikka,
että vaikka seuroissa junioreita
ohjaavat valmentajat toimivat miltei pelkästään vapaaehtoispohjalta, kuluu rahaa mm
varusteisiin, hallimaksuihin,
turnausmatkoihin ja erotuomarikuluihin. Hallimaksuista
puheen ollen täytyy jälleen
todeta, että milloin koittaa se
päivä jolloin Kokkolan kaupunki tunnustaa liki 1700 jalkapalloilevan lisenssipelaajan
olosuhdetarpeet? Pelaajamäärät kääntyvät nykyisellä olosuhdetilanteella nopeasti laskuun, koska Kippari-halli ei
kerta kaikkiaan riitä valtavalle
harrastajamäärälle. Myös nuorisotyö- ja kansanterveydellisillä
mittareilla pohdittuna olettaisi,
että se arvokas työ jota Kokkolan jalkapallotoimijat tekevät,
tunnustettaisiin kaupunginkin
taholta. Futis on ylivoimaisesti
suurin kokkolalaisten liikuttaja. Ja Kokkolahan on jalkapallokaupunki.
Toisaalta pieniä ovat murheemme kun pohdimme niitä
murheita joiden edessä nuori
kansakuntamme oli 70 vuotta
sitten. Meidän on syytä muistaa kunnioituksella niitä satojatuhansia veteraaneja jotka
uhrauksillaan tekivät meille tämän kaiken, myös jalkapallon
harrastamisen vapaassa Suomessa mahdolliseksi. Toisen
maailmansodan aikana menehtyi rintamilla myös kuusi
Palloveikkoa: Eero Jokinen,
Eino Klemola, Jorma Mäkelä,
Into Pauhakari, Pauli Rasmus
ja Vilho Visuri. Kunnia heidän
suurimmalle uhraukselle ja
muistolleen. Nuo miehet ovat
Palloveikoista suurimpia.
Tapsa Hakala

Kasvu toiseksi kovinta piirissä

KPV:n junioritoiminta
vetää nuoria puoleensa
Palloliiton
Keski-Pohjanmaan piirissä oli kolme seuraa selvästi ylitse muiden,
kun tarkastellaan viime kauden kasvukehitystä vuoden
1990 jälkeen syntyneiden
lisenssipelaajien määrissä.
Nämä olivat Pedersören FF,
KPV ja Terijärv US. Kasvua
kirjasi piirin 56 seurasta 20,
lisenssipelaajien määrä pysyi ennallaan seitsemässä ja
laski 29 seurassa.
Lisenssipelaajia oli piirin
alueella 4808, missä on laskua 280 edelliseen vuoteen
verrattuna.
Kymmenen parhaaseen li-

senssipelaajien kasvuun yltänyttä seuraa viime kaudella
olivat: 1)PeFF 49, 2)KPV 43,
3)TUS 36, 4)HBK ja Marinkaisten Nuorisoseura 17,
6)Kokkolan Pallo-87 14,
7)FC United 10, 8)Kälviän
Tarmo, Oldboys ja Kannuksen Ura 7.
KPV:n toiminnassa suurin
ryhmä oli vuonna 2000 syntyneissä pojissa. Siinä joukkueessa oli 47 lisenssipelaajaa. Lähimpinä olivat ´98
syntyneet 38:lla ja ´97 syntyneet 37:lla pojalla. Tyttöjen puolella KPV:n suurin
ryhmä, 23 lisenssipelaajaa,

oli ´98-syntyneissä.
Lisenssipelaajien kokonaismäärissä oli järjestys: 1) GBK
558 (-33), 2) KPV 426 /+43,
3) Jaro 339 (-74), 4) FC Ypa
270 (-18), 5) PeFF 208 (-49),
6) OuHu 185 (-27), 7) TUS
177 (+36), 8) IK Myran 176
(-16), 9) NIK 166 (-42), 10)
KP-V 165 (-19).
Suurimmat miinukset kirjattiin Jarolle, KPS:lle (49), NIK:
lle, Ysikaks Nivalalle (41),
GBK:lle, OuHu:lle ja Reisjärven Voimalle (27), VU:lle
(26), FC Bluusille (24) ja
HK:lle ja FC Folkille (21).

Kesän jalkapallokoulu saavutti suursuosion ja mukaan tuli 135 uutta
KPV-junioria.
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Edustusjoukkueen pelaajakortti 2009
Päivämäärä
Vastustaja
Kotona
Vieraissa
Tulos
Puoliaika
Pisteet
Katsojia
1
12
1
3
4
6
7
8
9
10
11
14
17
20
22
22
23
24
26
28
30

26.4.
Klubi-04
x
1-1
0-0
1
438

Saku-Pekka Sahlgren
Juhani Koponen
Jonas Wentin
Aleksi Paavolainen
Mika Lähderinne
Abdoulie Corr
Jussi Roiko
Tuomas Uusimäki
Tuomo Paavolainen
Olli-Pekka Itälä
Ville Luokkala
Tommi Halonen
Lasse Linjala
Aki Sipilä
Samu Laitinen
Patrik Lomski
Tarmo Koivuranta
Kim Palosaari
Niko Kalliokoski
Eetu Koistinen
Jesse Saarinen
A = aloituksessa

A

2.5.
TP-47

10.5.
Kiisto

x
0-0

x
0-1
0-1
5
303

2
467
A
V

A
A
A
A
V
A

A
A
A
V
A

31.5.
7.6.
24.6.
JIPPO FC Hlinna AC Oulu
x
x
x
0-0
0-1
2-2
0-0
0-1
10
13
14
522
512
1608

28.6.
PK-35
x

5.7.
PS Kemi
x

12.7.
TPV

1-0
0-0
17
562

0-2
0-0
528

x
1-2
1-1
20
583

19.7.
Atlantis
x

26.7.
Atlantis

1-0
1-0
29
696

A

A

A

A
A
A
A
A
A
V

V
A
A
A
A
V
A
A

V
A
A
V/1
A
A

A
A/1

A

A
V

A

A

A

A

A

A

A

V
A
A
A
A
V
A

A
A
A/1
A
V/1
A

A

A/1

A

V
A

A

A

V/1
A/u

V

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

V
A
A

A
A/1
V

V
A
A

A
A
V

A
A
V/1

A
A
A
A
V
V
A
A/1

A
V/u
A
A
A
A
V
V
A
A

A
A
A
A
V

A/u
A
A/1
A
V

A
A

A
A

A/1
A
V

A/1
A/1

A

A
V
A
A

A

A

A

A

A
A/1

A/1
A

A
V
A
A

A

A
A

A
V
A
A

A

A
A

A
V
A
A

A

A/1

A
V
A
A

A/1
V
A
A

A

V = tullut vaihdosta kentälle

A
A

A/1 maalintekijä

V/u = ulosajo

A
A

5.8.
9.8.
AC Oulu PS Kemi
x
x
1-0
1-1
0-0
0-0
32
33
1305
1119

x
1-2
0-2
26
231

A

A
A
A

2.8.
TPV
x

2-0
2-0
23
616

A

V
A
A

A
A

17.5.
21.5.
24.5.
FC PoPa KooTeePee Viikingit
x
x
x
2-2
0-1
1-4
0-1
0-1
1-2
6
9
562
1066
518

A
A
A
A/1
A

V
A

A
A
V

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

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

x
2-1
1-0
364

22.8.
5.9.
FC Hlinna JIPPO
x
x
0-1
0-1
0-0
0-0
36
616
312

A

A

A

A
A
V
A
A
A

A
A
A
A
V
A
A

A
A

A
A

A
A

V

V

V
A

A
A
A

A
A
V/1

A

A

13.9.
20.9.
26.9.
Viikingit KooTeePee FC PoPa
x
x
x
3-0
2-0
0-1
2-0
1-0
0-1
39
42
1320
575
841
A

A
V
A
A
V
A

A
V
A
A
A
A
V

A
A

V/1
A

V
A

A
A

A

A
A

A

A
A/1

A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
V
A
A
V
A/1
A/1
A
V
A
A

A
A
A

4.10.
Kiisto
x

10.10.
Klubi-04

17.10.
TP-47
x

21.10.
JJK
x

3-2
1-1
51
929

2-3
1-1
2043

x
2-1
0-0
3553

Ottelut
2009

Ottelut
KPV:ssa

3
25

3
40

8
26
18
26
25
25
27
17
17
27
26
1
3
26
6
25
28
14

24
26
82
26
80
102
52
69
17
27
48
1
3
49
6
138
28
14

3-2
1-0
45
226

x
1-2
0-1
48
113

A

A

A

A

A

A/u

A/1

A

A
A
V
A
A
V
A
A

A
A/1

A
A
V
A
V
A/1
A
V/1
A
A

A
A
V
A

A
A
V
A/2
A

A
V
A
A
V
A
A
V
A/1

A
A
V
A
A
A

A

A

A

A/1

A

A

A
A
V

A
A
V

A/1
A
A

A
A

A
A
V

A/1
A
V

Historiikin
II-osa työn alle

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

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

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

25–12
21–11
17– 9
14–12
25–16
27–19
18–12
19–23
9– 8
10–14
10–17
9–18
6–21
9–27

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

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

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

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

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

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

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

18–13
32–12
27– 8
27–20
20–14
14–13
20–20
17–23
19–20
19–26
18–25
17–28
13–23
15–31

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

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

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

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

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

24.10.
JJK

A/1
A

A
V
A/1
A
A

A
A
V

Maalit
2009

1
2
1
2
2
2
4

Maalit
KPV:ssa

1
8
4

1
2
1
2
12
13
6
2
1
8
8

3

8

3
1
2

17
1
2

Peli- Veikkausminuutit
pörssi
225
2207
90
105
2340
1402
1822
2427
1375
2399
991
631
2085
1945
3
221
2155
59
2154
2520
794

Varoitus
1
ulosajo

Saku-Pekka
Juhani
Jonas
Aleksi
5+ulosajo Mika
ulosajo Paco
5+ulosajo Jussi
3
Tuomas
1
Tuomo
2
Olli-Pekka
2
Ville
1
Tommi
1
Lasse
6
Aki
Samu
2
Patrik
2
Tarmo
1
Kim
5
Niko
Eetu
Jesse

32
1
1
9
2
6
10
6
17
6

Tilastoluvuissa mukana myös karsintapelit

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

16.8.
PK-35

Hyvä
lahjavinkki!

Kokkolan Pallo-Veikkojen
80-vuotisjuhlakalenteri

Hanki 10 eurolla
Kuvia ja sanoja 80-vuotiaan KPV:n matkan
varrelta jokaiselle kuukaudelle.
Myynti:
Luontaistuotekauppa

Vita-Shop
Maxim-käytävä

Olivette
Isokatu 10

Halpa-Halli

Rautatientori oli pitkään Kokkolan jalkapallopyhättö. Niin myös KPV:n. Oheinen kuva on seuran ensimmäiseltä toimintavuodelta 1931.
Vastustajana kuvan ottelussa oli Pietarsaaren Drott. Vasemmalla raitapaidassa ottelun erotuomari, mustassa pelipaidassa KPV:n Vilho
Laukkanen. Drottin pelaajan takana KPV:n Onni Liimatta, joka teki ansiokkaan ja monipuolisen uran KPV:ssa.

Seuran hallitus päätti lokakuun lopulla pitämässään kokouksessa, että KPV:n 50-vuotishistoriikille tehdään jatko-osa. Hallituksen käsittelemä luonnos kirjan sisällöksi tuli
pääosin hyväksytyksi.
Kirjan alkuosaan tulee tiivistelmä vuosista
1930–1980 ilman näihin vuosiin kuuluvia
sarjataulukoita tai muita numerollisia tilastoja. Kuitenkin näihin vuosiin liittyviä henkilötietoja on tarkoitus julkistaa nyt ykkösosaa
perusteellisemmin kirjan tilasto-osassa. Tällaisia ovat esimerkiksi johtokuntien kokoonpanot, valmentajat, junioripäälliköt ja
seuran edustusjoukkueissa eri vuosina pelanneet sekä maalintekijät niin tarkkaan
kuin se eri lähteistä suinkin käy ilmi.
Lopputulos tullee olemaan hieman poikkeava, jos ajatellaan tiukasti sanaa historiikki. Tavoitteena on esimerkiksi tuottaa
muutamia haastatteluja seurassa ja jalkapalloilussa koetusta. Erityisesti toivotaan
yhteydenottoja lukuun, jossa muistellaan
hauskoja tai mieleen jääneitä erikoisia tapauksia, tai kentillä, ottelumatkoilla ja muissa
KPV:hen liittyvissä kokoontumissa kuultua
ja koettua.
Teoksen kokoamisen toivotaan kiinnostavan mahdollisimman monia palloveikkoja
sekä –siskoja. Tietoja voivat antaa muutkin, seuraan kuulumattomat, ketään unohtamatta. Apu voi tulla postitse paperilla tai
kuvina sekä aiheeseen liittyvinä yhteydenottoina puhelimitse. Liitä palautusta haluttuun
materiaaliin mukaan palautusosoite.
Kirjan kokoajaa tai kokoajia ei vielä ole nimetty, mutta aiheeseen liittyviä yhteydenottoja voi suunnata osoitteeseen: info@kpv.
fi sekä teoksen ”synnytystuskiin” perehtyneille Olli Peltoniemelle, Pekka Kuuselalle
ja Voitto Kentalalle. Myös muiden, seuran
luottamustehtävissä olevien kautta tieto
kulkee oikeaan osoitteeseen. Talvi on otollinen aika kaivella esiin näitä muistoja. Niiden toivotaan olevan perillä viimeistään
huhtikuussa. Tavoitteena on saada kirja
julkaistavaksi suunnitellussa 80-vuotisjuhlassa 13.11.2010.

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

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

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

TILISIIRTO GIRERING

Maksaja

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

-lVHQPDNVX¼
.DQQDWWDMDMlVHQPDNVX¼
7XNLPDNVX««¼
HUOM! Laita viestikenttään:
Nimi:
Osoite:

¼

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

31.3.2010
PANKKI
BANKEN
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Pelikauden palkintosadetta
Junioripelaajien
aatelia
Vasemmalta Tuomas Hakala
(C14 Kalle Hongellin pokaali),
Jere Kentala (Jalkapalloilu on ykkönen), Harri Hujanen (Kanada trophy),
Vuoden poikajuniori Jussi Laakso,
Celtic taulun saaja Tom Åstrand
(etualalla), Vuoden tyttöjuniori Lotta
Sorvisto, Viivi Clark (Eeve-Kaarina
Lampisen pokaali), Janne Möttönen
(Pelimiehen kenkä), Konsta Tastula
(Amico Mäkisen pokaali B-junioreille) ja Matias Kivinen (Eeva-Kaarina
Lampisen pokaali)
Vuoden juniorit
Poikajuniori: Jussi Laakso
Tyttöjuniori: Lotta Sorvisto
Pikkujuniori: Mikko Rinne
Ikäluokkien huiput
Celtic-taulu D13-pojat: Tom Åstrand
Eeva-Kaarina Lampisen palkinto
C-tytöt: Viivi Clark
Kanada Trophy B-pojat: Harri Hujanen
Jalkapalloilu on ykkönen: Jere Kentala
Maalitykin pokaali: Harri Heiermann
Muistopalkintoja
Pelimiehen kenkä A-juniorit:
Janne Möttönen
Amigo Mäkisen pokaalit: Konsta Tastula,
Joni Appelgren, Sami-Petteri Mäkinen, Antti
Taipale
Eeva-Kaarina Lampisen pokaali
B-pojat: Matias Kivinen
Onnellista aikaa KPV:ssa:
Tuomas Hakala (C14-pojat)
Vänin taitopelaaja
(paras piirin taitokisoissa)
Hanna Vainionpää

Avainpelaajien kentällinen
(D-B-juniorit)
Maalivahti: Oskari Peltola (C14-pojat)
Puolustaja: Oskari Hinkkanen (B-pojat)
Pelintekijä: Jere Kentala (C14-pojat)
Hyökkääjä: Ada Mannström (D13-tytöt)
Fair Play-pelaaja:
Rebecca Dahl (D13-tytöt)

Joonas Hakasalo sai ensimmäisenä nimensä
joukkueessaan kiertävään pokaaliin.

Valmentajien
palkintoja
Vuoden valmentaja:
Timo Åstrand
Vuoden kasvattaja: Rolf Mannström
Pikkukenttien tehovalmentaja:
Marko Palosaari
Matti Suhosen valmentajapalkinto:
Marko Palosaari
Oscar Niemen kiertopalkinto:
Hannu Ritola
Jukan pytty ”KPV hengessä”:
Laila Myntti
Juniorijaoston ruusut
Marita Hakala, Tuula de Jong

K P V SEURAN KIERTOPALKINNOT 2009
”Vihreä Sydän”
POKAALI

LAUTANEN

B -POJAT

Teemu Mäki

Joonas Palosaari

P95

Ville Erkkilä

Riki Kuusela

P96

Niko Ahonen

Juho Korkiakangas

P97

Niklas Renlund

Oliver Marjelund

P98

Niko Jokelainen

Juuso Saarinen

P99

Juuso Gustafsson

Joose Nurmela

P00

Jami Halonen

Juho Kola

T94-95

Jonna Koivisto

Milja Viiliäinen

T96

Janni Laakso

Anni Kinnunen

T97

Sara Torppa

Ida Lakanen

T98

Nanna Nurmi

Roosa Nyman

T99

Venla Jyrkkä

Hanna Vainionpää

T00

Neea Kurri

Liisa Klemola

Tähtipelaajien sikermä 2009
Ahkerin
Ikäluokka
harjoittelija
tytöt
T00
Jemina Kangas

Gentleman/ Ladypelaaja

Edistynein pelaaja

Tehopelaaja

Hengenluoja

Roosa Hillilä

Amalia Porko

Lotta Mannström

Emmi Lehojärvi

Pallo-siskojen
stipendi
Bettina Pahikainen

T99

Melina Nurmi

Emilia Tornikoski

Nea Peltokangas

Fanny Huuhka

Kaisa Känsäkangas Petra Saastamoinen

T98

Henni Lehto

Sofia Rintala

Vilma Myllymäki

Frida Nyman

Viivi Isoaho

Petra Utunen

T97

Juulia Rintala

Iina Laasanen

Jenni Wacklin

Emma Malkamäki

Eveliina Hakala

Karoliina Isolankila

T96

Taru Dahl

Janika Sillanpää

Rebecca dahl

Lien Högnäs

Meeri Koittola

Nea Koivisto

Sofia Huhtala

Elina Kaasinen

Satu Myllymäki

Sabina Furu

Hilla-Rina Palokari

Emmi Peuraharju

P00

Elmeri Lahti

Kalle Rättyä

Joonatan Elonen

Severi Kähkönen

Aamos Tervasmäki

Samu Lahti

P99

Eetu Peuraharju

Juuso Aalto

Eeli Syrjälä

Joonas Hakasalo

Artturi Porko

Riku Lelo Lunkoka

P98

Onni Lahti

Uuno Hyyppä

Jesse Nurmi

Ville Jyrkkä

Aku Koskela

Saku rautapuro

P97

Aku Lehojärvi

Joni Kellokoski ja Matti
Heikkilä

Lasse Känsälä ja
Joel Järvelä ja Joona Vuolle Juho Kähkönen

Teemu Päivärinta ja OJere Saasatamoinen

P96

Jesse Roukala

Niko Järvi

Juho Känsäkangas

Tom Åstrand

Saku Tornikoski

Antti Korkiakangas

P95

Mikko Lankila

Evert Aartsen

Juho Paavolainen

Jesse de Jong

Oskar Ylimäki

Teemu Polso

B Pojat

Teemu Mäki

Konsta Tastula

Lauri Hakala

Juhani Niemelä

Niko Mustonen

Matias Kivinen

T94-95
pojat
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Jussi Laakso vuoden poikajuniori
Valinta KPV:n vuoden junioriksi on merkki lahjakkuudesta,
joka antaa eväät edustustasolle. Viime vuosien KPV-junioreista Tommi Kauppinen (vuoden KPV-juniori 2004) ja Joonas
Pennanen (2006) pelaavat ensi
kaudella liigaa AC Oulussa ja
Petteri Forsell (2008) Maarianhamina IFK:ssa.
Jussi Laakso pääsi kovaan joukkoon. Miten ovat Jussin tavoitteet asetettu.
– Seuraava tavoite on KPV:n
edustusjoukkueen pelaavassa
kokoonpanossa. Teen aina parhaani kentällä ja harjoituksissa.
Uusia tavoitteita asetetaan, jos
edelliset toteutuvat, sanoo vuoden poikajuniori.
– Tietysti olisi hieno olla edustusjoukkueen kapteeni jossain
vaiheessa, lipsauttaa Jussi vielä.
Kapteenin roolia on ollut tarjolla viime vuoden A-junioreissa
syyskierroksen aikana KPV-akatemian kapteenin nauhan Jussi
peri Aleksi Paavolaiselta. Nauha
hihassa on tuonut uutta ryhtiä
ja vastuunkantoa Jussin pelaamiseen. Aikaisemmin suu tahtoi käydä hieman liikaa ja siitä
turhaa hakausta erotuomarien
kanssa. Myös omaa ja joukkueen energiaa kului epäoleelliseen.
Kentällä Laakso on energinen
ja kestävä taistelija, jolla on riittävä nopeus. Taito-ominaisuudet ovat kehittyneet valtavasti
parissa, kolmessa vuodessa. Akatemia-ajan kolme viikoittaista
aamuharjoitusta on tehnyt tehtävänsä.
Taitopelaajaa ja liirailijaa Jussista ei tule, mutta jalkapallokentälle mahtuu monenlaista
arvokasta lahjakkuutta. Jussilla

se on kyky nopeaan reagointiin,
nopeaan liikkumiseen ja kyky iskeä palloon. Nykyaikainen tiivis prässipeli on kuin tehty Jussia varten. Myös pääpeli on yksi
Jussin vahvuuksista, vaikka pituutta ei ole kuin 184 senttiä.
– Jussi on vähän samanlainen pelaaja kuin Tuomas Uusimäki KPV:n edustusjoukkueessa,
luonnehtii akatemiavalmentaja
Kim Huuhka suojattiaan.
Arvio avaa kohtalaisen hyvin Jussi Laakson potentiaalin.
Ensi kesän pelit ovat varmasti
pääosin A-junioreissa, mutta
edustusjoukkuekaan ei ole poissuljettu mahdollisuus. Edustusjoukkuepelaaminen saattaa itse
asiassa olla lähempänä kuin monet huomaavatkaan.
Jussi aloitti pelaamisen KPV:n
90-ikäluokan mukana laitapuolustajana. Siirtyminen omaan
ikäluokkaan tapahtui D13-junioreissa. B-junioreissa pelipaikkaa
tuli jo keskikentältä eri rooleista
ja viimeisimmät akatemiapelit
ovat osoittaneet, että Jussin nopeus, pääpelitaito ja kyky iskeä
palloon toimivat erinomaisesti
myös topparin tontilla.
Vuoden poikajuniorilla on
toinenkin puoli jalkapallon tekemisessä. Hän oli apuvalmentajana KPV:n yhdeksänvuotiaiden poikien joukkueessa, mitä
omilta pelikiireiltään ehti. Varsinkin talvikausi oli ehjä valmennustoiminnassa. Naapuri,
Pasi Torppa, sai houkuteltua Jussin mukaan eikä nuori mies katunut lähtöään mukaan valmennukseen.
– Siinä sai aivan uutta näkökulmaa lajiin, kun pääsee valmentamaan. Nuoret pojat oli
tosi kiitollisia ja vastaanottavai-

Vuoden poikajunioriksi valittu Jussi Laakso on paitsi erinomainen pelaaja myös hyvänä esimerkkinä kun sukkateipit eivät ole kiristettynä. Jussi toimi apuvalmentajana 00-poikien joukkueessa ja kesäkuussa jalkapallokoulun yhtenä valmentajana.
sia valmennettavia. Koen myös
jonkinlaiseksi velvollisuudeksi
auttaa nuorempia, kun itse on

saanut niin paljon hienoja aikoja tässä seurassa, sanoo vuoden poikapelaaja.

Mitäpä siihen lisäämään.
Jouko Vierimaa

Lotta Sorvisto vuoden tyttöjuniori
Elävänä palautuu mieleen kesä
2004 Kirkonmäen kentällä,
jossa pienet tytöt kirmaavat pallon perässä. Valmentaja Kai Sorviston terävä ääni kaikuu kentällä. Peli pysäytetään useasti ja
käydään tilanne lävitse yhä uudelleen ja uudelleen. Erityisen
useasti valmentajan huulilta
kuuluu pelaajan nimi ”Lotta”.
Sorviston perheen nuorimmainen, vaaleahiuksinen Lotta on
valinnut lajikseen jalkapallon.
Vuonna 1994 elokuun 7. päivä
Kai ja Sari Sorviston perheeseen
syntyi tyttövauva. Sisarusten
Lindan, Lauran ja Lyydian pikkusisko sai nimekseen Lotta. Ei
arvannut isä-Kai vuonna 2003
aloittaessaan KPV:n G-tyttöjen
valmentajana ja tuodessaan
tyttärensä mukaan harjoituksiin, että viiden vuoden kuluttua hänen tyttärensä Lotta
pelaa isän valmentamassa naisten liigajoukkueessa. Eikä tytär
Lotta olisi liioin voinut kuvitellakaan, että samaa joukkuetta yhdessä isän kanssa luotsaa myös Sorviston Lasse-vaari.
Yhdessä Rolf Mannströmin
kanssa KPV:n tyttöjoukkuetta
valmentanut Kai oli tyttöjoukkueen mukana kolme vuotta.
Saman ajan Lotta Sorvisto pelasi KPV:n joukkueessa. Isän lopetettua valmennuksen, siirtyi

Vuoden tyttöjuniori Lotta Sorvistosta tuli liigapelaaja ja kauden päätteeksi tuli kutsu maajoukkueleirille.

Lotta Kokkolan Palloseuraan
ikäisiään vuotta vanhempien
joukkueeseen. Lotta Sorvisto
tuli suoraan KPS:n tyttöjoukkueesta KPV:n naisten joukkueen harjoituksiin vuosi sitten.
Lahjakkaana pelaajana Lotan
piti vain tulla kokeilemaan taitojaan ja kykyjään KPV:n naisten joukkueeseen. Isä Kain tultua joukkueen valmentajaksi,
keskusteltiin kotona ensimmäisen kauden olevan oppivuosi ja
tutustuminen lajiin naisjoukkueen kautta. Kapeasta materiaalista johtuen Lotta sai paljon
vastuuta kauden alussa ja pääsi
heti pelaamalla näyttämään kykyjään. Lotta Sorvisto merkkautti ratkaisevan voittomaalin
tililleen KPV:n ensimmäisessä
liigavoitossa 2-1 Puistolan Urheilijoita vastaan toukokuun 2.
päivä 2009.
Kauden aikana peliminuutteja nuorelle pelaajalle kertyi reilu puolet täydestä peliajasta ja neljässä pelissä hän
pelasi täydet peliminuutit. Tehopisteitä tuli yhteensä neljä,
kahdella maalilla ja kahdella
syötöllä. Nuoren pelaajan kokemattomuus näkyi aika ajoin
niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Ulospäin hiljainen ja ujo
Lotta näytti temperamenttinsa
muutamaan otteeseen kauden

aikana valmentajan otettua hänet pelissä vaihtoon. Vaatteet ja
kengät lensivät tyttären tuIistuttua valmentaja-isälleen. Isä
ei ainakaan suosinut tytärtään,
päinvastoin saattoi olla jopa
tiukempi Lottaa kohtaan kuin
muille pelaajille. Ensimmäisen aikuisten sarjan päätyttyä
Lotta Sorvisto palkittiin juniorikauden päättäjäisissä KPV:n
vuoden tyttöjuniorina. Tämän
palkinnon hän arvostaa korkealle tässä vaiheessa jalkapallouraa. Isä Kai on kannustanut
koko nuoren iän jalkapallon
pariin Länsipuiston yläkoulun
viimeiselle luokalla opiskelevaa
Lotta-tytärtään. Yksi harmittava
takaisku koettiin Lotan saatua
kutsun alle 16-vuotiaiden maajoukkue-ehdokasleirille marraskuun alussa. Harmittavasti
maajoukkuevalmentaja Jarmo
Matikaisen Eerikkilän urheiluopistolla vetämä leiri jäi kovan
flunssan vuoksi Sorviston pellavapäältä väliin. Kauden päätteeksi Lotta Sorvisto palkitsi
itsensä ja on tällä hetkellä sisarensa kanssa parin viikon lomamatkalla Thaimaassa. KPV:n
naisten edustusjoukkueen sopimuspelaaja Lotta Sorviston harjoituskausi alkaa jälleen joulukuun alussa.
Juha Kola
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Harjoitettelua ja leikkiä

6-7 vuotiaat valmennuksessa
Sunnuntaiaamuisin pääsee Kipparihallilla KPV:n tyttö- ja poikajalkapalloilijanalut treenaamaan. Taitavien valmentajien
johdolla vilkkaat pikkumiehet
ja -naiset järjestäytyvät riveihin
ja alkavat leikkimielisten harjoitusten avulla opetella tärkeää jalkapalloilun perustaitoa,
pallon hallintaa. Jalat vipeltävät tekonurmella ja yllättävänkin taitavasti lapset pyörittävät
palloa ja kuljettavat merkkipaalujen ympäri. Välillä pallo karkaa tai halu vetää jytky potku
takaseinään iskee kesken yhteisen harjoituksen, mutta iloinen
tunnelma ohjaa lapsen pian takaisin yhteisen harjoituksen
pariin.
Kansaterveysliiton nettisivuilta
löytyi tuttua, mutta tärkeää
asiaa: ”Kaikenlainen liikunta
on lapselle tärkeää kasvun, monipuolisen kehittymisen ja terveyden vuoksi. Liikunnan vaikutuksesta sydän vahvistuu
ja terveen sydämen toimintakyky lisääntyy.” Jokainen vanhempi, joka on tuonut 6-7 vuotiaan lapsensa harjoittelemaan,
tukee lapsensa kasvua myös tämän tärkeän kehon vahvistamisen kautta. Yhtä oleellista,
kuin on haastaa lapsen aivoja
palapeleillä, arvoituksilla, saduilla, loruilla ja muilla leikinomaisilla keinoilla, on haastaa
lapsen kehoa voimistumaan
liikunnan kautta. Jalkapalloilu

varhaisessa vaiheessa on tätä
tärkeää monipuolisen liikunnan tukemista. Suurin osahan
lapsiemme liikunnasta kuitenkin tässä ikävaiheessa tapahtuu
vapaan ja luonnollisen leikin
kautta. Oiva esimerkki lienee
yleistyneet trampoliinit, joilla
lapset kesän mittaan saavat
mahtavaa vahvistusta riehakkaankin pomppimisen kautta.
KPV:n jalkapalloilijanaluille suodaan myös se tärkeä painotus,
että valmennuksessa lapsen ikä
huomioidaan. Pienet saavat sopivissa annoksissa tekniikkaharjoitusta, kehuja ja kannustusta, mutta pääsevät myös
irroittelemaan pelien temmellyksessä. 6-7 vuotias lapsi jaksaa
hetken harjoitella oppimaansa,
mutta tarvitsee pian uuden virikkeen.Tämä ikäkauteen liittyvä piirre on hyvin huomioitu pienten valmennuksessa.
Ja helpot, mutta teknisesti tärkeät harjoitteet ylläpitävät lapsen kiinnostusta. Kerran - pari
viikossa jalkapalloillessa lapsi
saa varmasti keholleen haastetta, mutta kaikkina muina
aikoina vanhempien hauska ja
vastuullinen tehtävä on jakaa
liikkumisen iloa myös hiihtämällä, painimalla, kiipeilemällä, juoksemalla, miten vain
ja sallia lapsille ennen kaikkea
tilaa vapaalle liikunnalle ja leikille.
Sirkku Lähdesmäki

Jalkapallolijan monipuolista liikkumista. Kuvassa ilmalentoa harjoittelee Benjamin Rintala 6v.

Honda Civic

– vieläkin modernimpi.
Honda Civic on aina ollut aikaansa edellä. Se on poikkeuksellisen moderni, monikäyttöinen, turvallinen ja pihi kulutuksessa sekä päästöissä. Nyt vielä ehostimme ulkonäköä, paransimme varustelua ja päivitimme moottoreita. 1.4-litraisen (100 hv) saa nyt edistyksellisellä i-Shift vaihteistolla,
ja 1.8 litraisen (140 hv) myös automaattivaihteisena. Tervetuloa kokemaan maailman suurimman
moottorivalmistajan tekninen edistyksellisyys ja Civicin loistava ajettavuus.

Hinta Autoveroton SVH Alk. 16.350 Autovero 4.138,42 Autoverollinen SVH Alk. 21.088,42 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 5,9 l/100km ja CO2 132 g/km.

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

KPV:n junioritoimihenkilöt 2009-2010
Pojat:
KPV Akatemia:
Joukkueenjohtaja: Jouko Vierimaa,
gsm: 046 8760 594
Vastuuvalmentaja: Kim Huuhka,
gsm: 050 3452312
Valmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Gunnar Isosaari
Huoltaja: Peter Kåla
A ja B
Joukkueenjohtaja: Jouko Vierimaa,
gsm: 046 8760 594
Vastuuvalmentaja: Hannu Laakso,
gsm: 0400 566296
Valmentaja: Kari Vanhakangas
Valmentaja: Gunnar Isosaari
C15 (95)
Joukkueenjohtaja: Erkki Paavolainen,
gsm: 050 5417989
Vastuuvalmentaja: Antti Ylimäki,
gsm: 044 7500641
Valmentaja: Tapio Hakala
Huoltaja: Timo Polso
Rahastonhoitaja: Annika Aartsen

C14 (96)
Joukkueenjohtaja: Tuija Korkiakangas, gsm: 040 8239873
Vastuuvalmentaja: Timo Åstrand,
gsm: 040 8279114
Huoltaja: Pertti Sipiläinen
Rahastonhoitaja: Martti Huhta
D13 (97)
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhynmäki,
gsm: 044 5199166
Vastuuvalmentaja: Kai Renlund,
gsm: 040 7670218
Valmentaja: Mika P. Heikkilä
Valmentaja: Jari Heinonen
Valmentaja: Ari Kauppinen
Rahastonhoitaja: Nina Järvelä
Tiedottaja: Susanna Koski
D12 (98)
Joukkueenjohtaja: Vesa Nurmi,
gsm: 040 4453109
Vastuuvalmentaja: Mika Lindholm,
gsm: 044 3757442
Valmentaja: Mika Jokelainen
Valmentaja: Kai Alajoki
Valmentaja: Teemu Mäki
Valmentaja: Ari-Pekka Uuskartano
Huoltaja: Timo Levoska

Rahastonhoitaja: Heikki Rautapuro
E11 (99)
Joukkueenjohtaja: Petri Gustafsson,
gsm: 050 5728164
Vastuuvalmentaja: Seppo Peuraharju,
gsm: 050 3304056
Valmentaja: Teemu Kerola
Valmentaja: Antti Porko
Huoltaja: Juha Nurmela
Rahastonhoitaja: Anne Valavaara
E10 (00)
Joukkueenjohtaja: Tapio Järvinen,
gsm: 050 3343810
Valmentaja: Ari Lakanen
Valmentaja: Jari-Pekka Halonen

Vastuuvalmentaja: Marko Lehtonen,
gsm: 040 5526450

Tytöt:
B
Joukkueenjohtaja: Sirpa Koivisto,
gsm: 050 4035088
Vastuuvalmentaja: Janne Koivisto,
gsm: 050 4125734
Rahastonhoitaja: Minna Mansikkamäki
Rahastonhoitaja: Heidi Äyhynmäki

Valmentaja: Pertti Salonen
Valmentaja: Janne Isolankila
D12 (98)
Joukkueenjohtaja: Satu Puusaari,
gsm: 050 5246765
Vastuuvalmentaja: Kaj Huuhka,
gsm: 040 5484678
Valmentaja: Hannu Lehto
Valmentaja: Petri Rintala
E11 (99)
Joukkueenjohtaja: Satu Puusaari,
gsm: 050 5246765
Vastuuvalmentaja: Timo Nurmi,
gsm: 040 5429113

F9 (01)
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura,
gsm: 050 5065280
Vastuuvalmentaja: Petri Haapasalo,
gsm: 050 5251709
Valmentaja: Markku Palosaari
Valmentaja: Jaakko Hanhikoski

C14-15 (95-96)
Joukkueenjohtaja: Sini Laakso, gsm:
040 5399670
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström,
gsm: 0400 746641
Valmentaja: Jukka Känsäkangas
Valmentaja: Mikael Dahl
Huoltaja: Pia Mannström

E10 & F9 (00-01)
Joukkueenjohtaja: Tiina Perkiö,
gsm: 050 5065873
Vastuuvalmentaja: Marko Palosaari,
gsm: 050 5065876
Vastuuvalmentaja: Patrik Tuukkanen,
gsm: 040 7175312
Valmentaja: Sebastian Tuukkanen

F8 (02)
Joukkueenjohtaja: Marko Mäkinen,
gsm: 040 5048400

D13 (97)
Vastuuvalmentaja: Pasi Torppa, gsm:
040 7062442

F8 (02)
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström,
gsm: 0400 746641
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Akatemian uudet tuulet
KPV-akatemian kausi on jo täydessä vauhdissa. Talven akatemiasarjaa on jo pelattuna kaksi
vierasottelua, jotka molemmat
ovat sujuneet voitokkaasti. Rauman ja Porin lahjakkuuksista
kerätty 100-unta kaatui Äijänsuon keinonurmella Petteri Jokihaaran maalilla 1-0. Jyväskylästä heltisi 3-2 voitto Teemu
Hietalan, Ville Huuhkan ja
Samu Laitisen maaleilla.
Seuraavassa pelissä KPV-akatemia pääseekin sitten jo kotiyleisönsä eteen, kun JJK-akatemia
tekee lauantaina 5.12 vastavierailun Kokkolaan.
Ensimmäisten
otteluiden
maalintekijöistä saattaa jo havaita, että akatemiassa puhaltavat uudet tuulet. KPV-akatemia on avoin akatemia, johon
on kutsuttu kaupungin parhaat nuoret pelaajat. Valmentajaksi palasi vuoden tauon jälkeen Kim Huuhka, joka kesällä
2008 johdatti KPV-akatemian
SM-pronssille.
Pääosa pelaajista on edelleen
KPV:n pelaajia. KPS-kasvatit Saku-Pekka Sahlgren, Roni
Karppi ja Aleksi Kangasvieri
kuuluvat akatemian runkopelaajiin. Näistä ainakin Karppi ja
Kangasvieri ovat myös ilmoittautuneet KPV:n A-junioreihin
ensi kesäksi.
GBK:n pelaajista Petteri Jokihaara, Richard Rajala, Anton
Johansson, Tobias Wentin, Ville
Huuhka ja Marcus Kåla ovat jo
pelanneet syksyn ensimmäisissä otteluissa. Vuoroaan odottelee mm. Lucas Rasmus, joka
on sairastellut kahden ensimmäisen pelin aikana.
KPV-akatemian tavoitteena
on edetä Eerikkilän lopputur-

Toni Räisälä ja TamU:n Jesse Kuusisto kiinnostuneina samasta pallosta.
naukseen, jonne pääsee kuusi
parasta akatemiaa. A-lohkosta
menee neljä parasta suoraan ja
muut kaksi paikkaa täytetään
pudotuspelien kautta. KPV-akatemia pelaa C-lohkossa, jonka
kaksi parasta etenee pudotuspeleihin ensin B-lohkon joukku-

eita vastaan ja sen otteluparin
voittaja A-lohkon viidettä tai
kuudetta joukkuetta vastaan.
Akatemia-ajatuksen takana
on paitsi yksilöllinen kehittyminen myös täyttää nuorten
ottelukalenteri tasokkailla peleillä myös talviaikaan. Suo-

messa talvitauko on aivan liian
pitkä verrattuna kilpailijamaihimme.
Akatemian talven
otteluohjelma
7.11
100-kunta – KPV 0-1
21.11
JJK – KPV 2-3

5.12
11.12
12.12
3.1
12.1
19.1
13.2
24.2

KPV – JJK
RoPS – KPV
Oulu – KPV
KPV – RoPS
KPV – VIFK
VIFK – KPV
KPV – 100-kunta
KPV - Oulu

A-juniorit taas KPV:n ohjelmaan
KPV palautti A-nuorten joukkueen seuran ohjelmaan kolmen vuoden tauon jälkeen.
Joukkue oli telakalla hetken aikaa, kun sitoutuneita pelaajia ei
löytynyt joukkueisiin tarpeeksi.
Miesten edustusjoukkueet nappasivat parhaat päältä ja armeijakin vei omansa. Junioripeleihin ei enää riittänyt pelaajia.
Tiukkaa oli tälläkin kaudella,
sillä listoilla oli 19 pelaajaa,
joista kuusi B-junioreita. Lisäksi
pelaajista enemmän tai vähemmän vakituisesti oli edustusjoukkueen mukana kolme pelaajaa.
Jokaiseen peliin kuitenkin
löytyi täysi avauskokoonpano
ja vain kerran kauden aikana
oli tilanne, että vaihtopenkille
jäi vain valmennusjohto.
Tuo ainoa yhdentoista pelaajan ottelu sattui aika ratkaisevaan paikkaan, kun A-nuorten
1.divisioonan syyskierroksen
otteluun Haukiputaalle saatiin
vain aloituskokoonpano. Hyvän ja hallitsemamme avausjakson jälkeen johdimme peliä 1-0, mutta toisella jaksolla
kotijoukkueelta onnistui kaikki
mahdollinen. ja kotijoukkue
kiri 6-1 voittoon ja myöhemmin syksyllä A-nuorten divarin
voittajana ensi kevääksi nuorten SM-sarjaan.

Syksyn ongelmana oli liian
harva pelitahti. Tuntuma pelaamiseen hukkui täysin, kun
heinä- elo- ja syyskuussa oli yhteensä vain kuusi ottelua. Tästä
oppineena A-nuorten toimintaan otetaan mukaan pelit piirin aikuisten sarjoissa ensi keväästä lähtien. Lisäpelejä on

pakko saada, vaikka ne tasoltaan olisivat hieman heikompia.
Kevätkierroksella talven ja kevään akatemiapelit palvelivat
erinomaisesti myös A-junioreita. A:n pelaajat olivat hyvässä
iskussa koko kevätkierroksen
ajan. Sarjassa sijoituimme toi-

seksi RoPS:n jälkeen, kun RoPS
oli vienyt kotikentällään tasaisen ottelun maalein 1-0.
Kiitän tositekemiseen sitoutunutta valmennusta Hannu
Laaksoa (vastuuvalmentaja),
Kari Vanhakangas (valmentaja)
sekä Gunnar Isosaari (mv-valmentaja). Pelaajat saivat erin-

omaisen hyvää, vaativaa ja hyvin valmisteltua harjoittelua
läpi vuoden.
Tästäkin ryhmästä nousee pelaajia edustusjoukkueeseen, jos
pojat itse sitä haluavat. Taidot
kyllä riittävät.
Jouko Vierimaa,
joukkueenjohtaja

Jussin lenkki

Jussi Laakso (oik) ja Kim Palosaari olivat A-junioreiden avainpelaajia kesältä 2009.

Jussi oli A-nuorten treeneissä
väsynyt ja haluton. Syytä kysyttäessä nuori mies sanoi
nukkuneensa töiden päälle liki
kolme tuntia ennen illan harjoituksia.
– Kyllä sinä näissä treeneissä
heräät ja piristyt, totesi joukkueenjohtaja.
Illalla ei uni sitten tullut millään eikä miestä väsyttänyt.
Jussi päätti lähteä hakemaan
väsymystä juoksulenkiltä. Puolilta öin alkanut lenkkeily sai
uteliaat yön kulkijat ihmettelemään.
Vastaan tullut poliisipartio
pysäytti Jussin ja naispoliisi kyselemään onko kaikki hyvin.
– Onko varmasti kaikki hyvin,
tuli vielä varmistuskysely.
No, kaikki oli OK ja jutulle
naurettiin seuraavan päivän
treeneissä.
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Ryhtiliikkeellä tuli tulosta
Kauteen valmistuminen aloitettiin marraskuussa aika isolla
yli 30 pojan ryhmällä. Tilanne
muuttui joulukuussa, jolloin 94
pojat löysivät ´’kodin” KPS:n
poikien kanssa yhteistyössä.
Talvikausi harjoiteltiin 3-4 harjoituksen viikkovauhdilla. Talvikauden harjoituspelit jäivät
vähiin, josta johtui kevätkierroksen ongelmat.
Kevätkauden lihaskunto- ja
spurttilenkeillä moni kaveri
huomasi itsestään monia uusia ominaisuuksia, jopa Ilu pysyi viimeisillä lenkeillä piikkipaikalla. Huhtikuun alussa
vietimme pitkän viikonlopun Vöyrillä leireillen. Leirin
teemana oli harjoitukset sekä
kolme kovaa peliä. Tärkeimpänä antina oli kahden ikäluokan yhteenhitsaaminen, joka
onnistuikin hienosti.
Kevätkierroksella hävisimme
neljä tasapeliä. Huomattiin, ettemme olleet pelanneet kovia
harjoituspelejä talvikauden aikana. Kesän harjoituksissa Keijo
ja Vesa saivat aikaan ryhtiliikkeen, joka toikin tulosta syyskaudella. Kevätkauden 5 sija
vaihtui kohtuulliseksi 3 sijaksi.
Syyskierros oli kahta Jyväskylän
floppia unohtamatta välillä jo
aivan kohtuullista
jalkapalloa. VIFK-peli oli paras osoitus tästä. Silloinen sarjajohtaja otti kuokkaan 4-0
täysin ylivoimaisen esityksen
jälkeen.
Joukkue pelasi ja harjoitteli
melko kapealla ryhmällä koko
kesän ja syksyn. Kimille ja Os-

karille kiitos siitä että olitte
apunamme aina kuin voitte.
Toitte johtajuutta ja pelirutiinia joukkueeseemme.
Joukkueen valmennus Keijo
Hautamäki, Vesa Hohenthal ja
Jouni Ruokoja tekivät loistavaa

duunia poikien kanssa. Joukkueessa oli hyvä yhteishenki ja
tekemisen meiniki. Kiitokset
ansaitsevat taustalla olleet rahastonhoitaja Tuula Rannisto
sekä buffetin hoitajat Päivi ja
Jouni Harju. Unohtaa ei voi

myöskään Ellun suussasulavia
leivonnaisia.
Pojat ovat aikuisuuden kynnyksellä ja siirtyvät A-junnuihin ja osa edareiden harjoitusryhmään.
Joukkueen
valmennus ja Jojo toivottavat

teille kaikille työntäyteistä ja
toivottavasti menestystä tuovaa tulevaisuutta sekä pelikentillä että siviilissä.
Eläköityvät
Arska, Keke ja Vesku

Turnaukset lajin suola
Näin ne vuodet vain vierähtää. Taas on yksi kausi takana
tyttöjen valmentaja. Kausi alkoi hyvin, sillä Joulukuussa
-08 osallistuimme Energia Cup
futsal turnaukseen ja toinen
joukkueista voitti turnauksen.
Pelasimme helmi-maaliskuun
aikana myös piirin F.U.N- karsintaturnausta, johon osallistui
4 joukkuetta. Joukkueemme tuli
sarjassa toiseksi ja hienon viimeisen pelin voiton johdosta.
Tasapelillä olisimme tippuneet
jatkosta. Sijoituimme toiseksi
ja pääsimme alueturnaukseen
Ouluun. Koomista tai voisiko
sanoa pelottavan maagista tapauksessa oli se, että ennen viimeistä peliä näin edellisyönä
unta pelistä ja siinä voitimme
ottelun 2-1 ja näinhän oikeastikin kävi. Valitettavasti en ole
enää sen jälkeen nähnyt voittounia.
Oulussa huhtikuussa pelasimme alueturnauksen ulkona
melko onnettomassa ja ehkä
niin tyypillisessä Suomen kelissä. Keli oli nollan paikkeilla
ja tuuli oli melkoinen. Siihen
lisäksi aluksi satoi vesiräntää ja
sen päälle alkoi sataa hanskan
kokoisia lumihiutaleita. Pelit eivät kulkeneet ja valitettavasti
emme päässeet lopputurnaukseen. Tosin keliä ei voi syyttää
häviöistä, olihan vastustajilla
sama sää.
Kesällä harjoittelimme 2 ker-

Ylh. vas.: Ina, Sofia, Anette, Sabina, Jonna H, Jatta, Satu, Hanna, Emmi, Jonna K ja Janne Alh. vas.: Tiia, Hilla,
Elina, Milla, Emma, Lina, Jenna, Milja ja Viivi Kuvasta puuttuu: Jonna N, Lea, Christine ja Mariella.
taa viikossa sekä siihen lisäksi
1 piirisarjapeli päälle. Olimme
piirisarjassa kevätkaudella neljäs ja emme valitettavasti päässeet aluesarjaan. Osallistuimme
kesän aikana kolmeen turnaukseen: Kokkola Cup, Piteå Summer Games sekä syksyllä Syys-

Semi-turnaus. Kaikissa näissä
tuli hienoja voittoja ja valitettavasti muutamia häviöitäkin. Turnaukset ovat tämän lajin suola. Turnauksissa huomaa
kuinka pelaajat ovat yhtenäisiä
ja joukkuehenkisiä. Yhdessä
olo sujuu hienosti, asiallisesti

ja vaivattomasti. Syksyn piirisarja jäi hieman vaisuksi, koska
piiri oli järjestänyt vain 4 peliä. Saimme peleissä kasaan 2
tasuria, yhden häviö ja yhden
voiton.
Uusi kausi tuo uusia haasteita, sillä työt siirtyvät B-juni-

oreiksi ja ikähaarukka on 94-92
syntyneet. Harjoituskertoja pyritään nostamaan, jos se vain
on mahdollista. Kipparihallissa
kun on monta muutakin joukkuetta saalistamassa samoja
vuoroaikoja. Kesällä kuitenkin
pyritään harjoittelemaan väh.
3 kertaa + pelit. Myös pitemmälle turnausmatkalle olemme
menossa.
Tuleva B-junioriryhmämme
on tällä hetkellä hieman pienehkö mutta jos lukijana on
pelaaja, joka on lopettamassa
jostain syystä pelaamisen, niin
harkitse vielä ja liity rohkeasti
meidän joukkoon. Liikuntaharrastuksena jalkapallo on mitä
parasta kuntoliikuntaa. Ja parasta on se, kun vuosikymmeniä on mennyt eteenpäin ja
mummona ollessaan seuraa
mestareiden liigaa tv:stä ja lapsenlapsi ihmettelee, että miten
se mummo nyt jalkapalloa katsoo niin voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on se mummokin nuorempana sitä palloa
potkinut. Voihan sitä haastaa
pikkunaskalin vaikka tekniikka
kisaankin.
Joukkueessa on kaudella -09
pelannut -94 ja -95 syntyneitä
yhteensä 22 pelaajaa. Valmentajina on toiminut Janne Koivisto ja Ina Mannström. Joukkueenjohtajana on toiminut
Sirpa Koivisto.
Janne Koivisto
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Menestystä pienelläkin porukalla
Taas on yksi hieno jalkapalloilukausi takana. Kauden lopuksi
on mukavaa palata ajassa hieman taaksepäin ja muistella
mistä lähdettiin ja mihin on
tultu.
Talvikauden 08-09 alkaessa
joukkue koki heti alkuun suuria muutoksia. Valmennuspuolella Timo Åstrand siirtyi 96pojille vastuuvalmentajaksi ja
samalla siirtyivät P95-joukkueessa pelanneet 96-syntyneet
pojat Timon mukana. Syksyn
aikana lopetti myös muutama
pelaaja jalkapallon kokonaan,
joten kausi alkoi entistä pienemmällä ja tiiviimmällä porukalla.
Kiitos vielä kaikille mukana
olleille!
Joukkueen valmennustiimin
muodostivat Kokkolan Arsene
Wenger & Pat Rice eli Antti
Ylimäki (vastuuvalmentaja) ja
Tapsa Hakala (valmentaja);)
Lisäksi usein harjoituksissa oli
tärkeänä apuna Mika ”Messi”
Peltola. Joukkueenjohtajana
toimi aina yhtä jämäkkä Eki
”You`ll never walk alone” Paavolainen ja huoltajana hääräsi
tuttuun tyyliinsä Timo ”Doc”
Polso. Rahastonhoitajana toimi
ansiokkaasti Annika Aartsen.
Talvikausi aloitettiin pelaamalla Oulussa turnaus, joka
osoitti valmennusjohdolle että

paljon olisi töitä tehtävänä.
Turnaus oli malliesimerkki peleistä, joissa lähes kaikki menee
pieleen. Kaikki pelit hävittiin.
Mennessä ja tullessa bussissa oli
lauma teini-ikäisiä villipetoja ja
tuntui, että vieläpä vailla käytöstapoja. Todettiin, että tähän
kauteen lähtö on ruohonjuuritasolta... Ylöspäin olisi helpompi kuitenkin mennä sillä
jos tästä menisi alemmas, tarvittaisiin lapio avuksi!
Alkutahkeudesta huolimatta
pojat jaksoivat hyvin harjoitella koko talven. Hyvin tehdystä työstä oli osoitus EPS-turnaus Espoossa, johon osallistui
tasokkaita joukkueita ympäri
Suomen. Turnauksessa pojat
esittivät hienoa jalkapalloa ja
ennen kaikkea kovaa taistelutahtoa kylmissä olosuhteissa.
Vaihtomiehiä oli vain muutama, joista vatsatauti verotti
vielä omansa. Erkkilän Villen
vielä pelitilanteessa murrettua
ranteensa, pelkästään pelikuntoisten poikien lukumäärä riitti
hädin tuskin joukkueelliseen.
Viimeisessä ja ratkaisevassa pelissä olivatkin kentällä kaikki
jotka vain pystyivät pelaamaan,
jopa joukkueen toinen maalivahdeista Joni Virkkala pelasi
hienon pelin kenttäpelaajana.
Tuloksena oli makoisa voitto
OLS:sta ja turnauksen kolmas

14-vuotias Riki Kuusela seuraa isänsä Pekka Kuuselan jalanjäljillä kohti
edustusjoukkuetta. Pitkänhuiskea Riki oli C14-ryhmän avainpelaajia.

sija seitsemän kovan joukkueen seurassa.
Talven aikana osa joukkueen
pojista kulki lisäksi piirijoukkueen harjoituksissa. Lopullisen joukkueen kokoonpanoon
pääsivät Juho Paavolainen, Riki
Kuusela, Jere Kentala, Jesse de
Jong ja Oskari Peltola. Paikastaan joutui loukkaantumisen
vuoksi luopumaan Oskar Ylimäki. Kesäkuun alussa Lappeenrannassa Piirijoukkue pelasi itsensä neljänneksi. Meidän
omat pojat edustivat ja pelasivat hyvin.
Aluesarja alkoi toukokuussa.
Kevään pelit menivät kaiken
kaikkiaan hienosti. Kohokohtina voitto Jarosta ja tasapeli
GBK:n kanssa. Sekaan mahtui
myös TP:n porukkaa vastaan
pelattu surkea peli tuulisella
kentällä,jonka tuloksena oli
kauden suurilukuisin tappio.
Tulosta tuskin tarvitsee mainita, sen varmasti jokainen mukana ollut pelaaja muistaa.
Kauden suurin tavoite oli asetettu kesäkuun lopussa pelattuun Nike Premier-karsintaan,
joka pelattiin helteisessä Kuopiossa. Turnaus oli joukkueellemme menestys. KPV pelasi
kovassa lohkossa jossa ennakkoon hienoiset lohkosuosikit
Jaro ja KuPS hoituivat loistavalla pelillä. Jarosta voitto ja
Kupsia vastaan tasapeli. Lohkon kakkostila takasi pääsyn
Pajulahdessa pelattavaan lopputurnaukseen. Turnauksen aikana oli mukava havaita, että
joukkue oli käyttäytymiselläänkin edustuskelpoinen. Syksyn
villipedoista oli tullut edustuskelpoinen joukkue.
Pienen jahkailun jälkeen päätettiin osallistua Kokkola Cupturnaukseen. Poikien ikäluokkaan oli ilmoittautunut vain 8
joukkuetta. Ensimmäinen todellinen peli PK-37:aa vastaan
päättyi KPV:n voittoon poikien
ollessa selkeästi parempia. Finaalipeli GBK:ta vastaan hävittiin huonolla pelillä ja vielä
huonommalla asenteella. Tuloksena hopeamitali tällä kertaa vähemmän tasokkaassa turnauksessa.
Elokuun puolivälissä oli vielä

Yksi joukkueen jämäköistä kapteeneista: Juho Paavolainen, aina yhtä
luotettava toppari.
matka Pajulahteen neljän päivän pelimatkalle muiden ahertaessa kouluissa. Nike Premierlopputurnaukseen pääsy oli jo
sinällään SUURI saavutus. Tällaista jalkapalloturnausta vain
harva jalkapalloileva juniori
pääsee kokemaan.
Pitkä turnaus muutamalla
vaihtopelaajalla
osoittautui
aika vaikeaksi ja viimeiseen peliin ”rakasta” paikallisvastustajaamme vastaan oli vaikeuksia
saada riittävästi miehiä kentälle. Tuloksena 18./20. tila,
joka on osoitus kyllä kovasta
taistelusta pienellä joukolla
suuria eteläsuomen joukkueita
vastaan. Joukkoon mahtui hyviä pelejä ja huonojakin sellaisia, mutta kovaa turnauskokemusta tuli pojille taas lisää ensi
kautta ajatellen.

Syksyn aluesarja käynnistyi
kolmella voitolla. Tappiot tulivat TP:lle ja GBK:lle. Jarosta
saatiin tälle vuodelle kolmas
peräkkäinen voitto. Eteenkin
kauden viimeisenä pelatun pelin 4-0 voitto VIFK:sta maistui
makoiselle, Aluesarjassa hienosti pronssille!
Mukavaa on ollut seurata
myös vanhempien paluuta
kentän laidalle. Tuki ja kannustus ovat osaltaan varmasti
auttaneet poikia peleissä hyviin
suorituksiin. Ollaan jatkossakin
mukana kannustamassa meidän omia poikia!
Kiitos kaikille tästä kaudesta
ja aurinkoista loppu syksyä!
Toivoo
Sirpa Peltola

KPV:n 65
sarjakautta
Oheinen numerollinen yhdistelmä kertoo tiivistetysti Kpl:
n osalta sarjakaudet 1945–2009. Numerosarakkeet ovat tutusti: kausien määrä, otteluiden määrä, voitetut pelit, tasapelit, tappiot, tehdyt maalit, päästetyt maalit ja pisteet. Suomensarjan sarakkeeseen sisältyvät myös II divisioonan pelit.
Pistelaskussa on huomioitava, että vuodesta 1992 lähtien
voitosta sai kolme pistettä aikaisemman kahden asemasta.
Loppuyhteenvedosta voi todeta, että ensi vuosi tarjoaa mahdollisuuden muutaman tasaluvun saavuttamiseen.
Maakuntasarja . .......... 5
Suomensarja ............. 24
Ykkönen . .................. 17
Mestaruussarja ......... 19
Karsintaottelut .......... 32
Yhteensä . ..............65

56
476
392
436

40 – 3 – 13
224 – 84 –168
151 –104 –137
157 –112 –167
17 – 6 – 9

257 – 80 83
975 – 827 613
566 – 547 503
595 – 629 426
82 – 51 40

1392 589 – 309–494 2475–2134 1665

Heinäkuussa pelattiin perinteinen ottelu: KPV:n jun.valmentajat vastaan B-juniorit. Lopputulos 2-2. Kuvassa
takana vasemmalta: Teemu Kerola, Timo Åstrand, Kari Vanhakangas, Mika Lindholm, Marko Palosaari, Tapio
Hakala, Sebastian Tuukkanen, Antti Porko, Gunnar Isosaari. Edessä vasemmalta: Ilkka Rintala, Pasi Torppa,
Jyrki Roukala, Marko Lehtonen, Hannu Laakso, Patrik Tuukkanen, Petri Gustafsson.
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Tavoitteet kovenevat
Syksyllä 2008 seurassa tehtiin
päätös, että kaikki 96-syntyneet
pojat kasataan samaan joukkueeseen. Siihen saakka osa pojista oli pelannut 95-joukkueessa. Toki edelleen 4-5 poikaa
kävi pelaamassa 95-joukkueessa,
mutta kaikkien ”kotijoukkue”
oli nyt 96. Tämä lähtökohta toi
oman pienen epävarmuuden
siitä minkälainen joukkue kasassa olisi ja miten pian se hitsaantuu joukkueeksi.
Käytäntö osoitti kuitenkin nopeasti, että kaikki epäilykset olivat turhia. Joukkue tarttui töihin
välittömästi ja innolla. Talvella
tapahtumia oli 3-4 viikossa. Kipparissa 2-3 kertaa pallon kanssa
ja kerta viikossa koulun sali,
jossa keskityttiin kimmoisuuteen, ketteryyteen ja lihaskuntoon. Alusta asti haettiin kovia
pelejä mm. Oulusta ja Kuopiosta. Keväällä piirisarjaan laitettiin minimitavoite neljän joukkoon ja aluesarjapaikka.
Piirisarjassa ei tullut pistemenetyksiä, tuli seitsemän voittoa.
Aluesarjaan tulivat mukaan Sei-

näjoen ja Vaasan alueen parhaat joukkueet mukaan. Minimitavoite oli mitalisija. Nyt
tuli kuusi voittoa ja tasuri Jaroa
vastaan. Tuloksena aluemestaruus.
Kauteen kuului lisäksi mm.
turnaus S-joella ja Kokkolacup. Kauden tilastot näyttävät
seuraavilta: 47 ottelua, 33-3-11,
maaliero 165-49. Kauden aikana
kävi kentällä 22 poikaa. Maalintekijänä kunnostautui Tom
Åstrand tehden 62 maalia.
Tulevalle kaudelle harjoittelua
pyritään lisäämään ja myöskin
koventamaan. Tavoitteet kovenevat myös. Kauden 2010 päätavoite tulee olemaan SM-lopputurnaus eli Nike-Premier.
KPV-95 joukkue näytti mallia
ja perässä koitetaan mennä.
Kauden valmennustiimi oli
seuraava:
vastuuvalmentaja
Timo Åstrand, valmentaja Timo
Kalermo, huoltaja Pertti Sipiläinen, joukkueenjohtaja Tuija
Korkiakangas ja rahastonhoitaja
Martti Huhta. Kiitokset kaikille
mukana olleille !

Vänin muistoturnaus kymmenvuotiaille
KPV järjesti marraskuun ensimmäisenä lauantaina Kipparihallissa Väinö Paavolaisen muistoturnauksen 10-vuotiaille pojille.
Lisäksi P00-ikäluokassa pelattiin
haasteotteluita alueen joukkueiden kesken. Turnauksen järjestäminen sai kimmokkeen siitä,
että 4.11. tuli kuluneeksi sata
vuotta Vänin syntymästä.
Väinö Paavolaista voidaan
perustellusti pitää KPV:n juniorijalkapalloilun isänä, Vänin
koulun luojana. Tuo koulu sai

alkutahdit 1947, kun Väni joutui lopettamaan loukkaantumisen vuoksi oman pelaajauransa.
Tuo ura oli alkanut Karjalan
kannaksella. Väni syntyi Kivennavan kunnan Joutselässä.
mutta pelaajana edusti Viipurin Reipasta ja pelasi seuran riveissä mestaruussarjaa ennen
sotia. Sotien jälkeen hän ehti
pelata KPV:ssakin muutaman
vuoden.
Vänin koulun kautta kulki vuo-

Eeva Sundberg ( Paavolainen ) kunnioitti läsnäolollaan juniorijaoston
järjestämää isänsä Väinö Paavolaisen muistoturnausta. Tapaamisen yhteydessä junioripäällikkö Tapio Hakala sai vastaanottaa Eevalta pokaaleita jaettavaksi junioreille.

sikymmenten ajan satojen kokkolalaispoikien tie jalkapalloilun kiehtovaan maailmaan.
Väinö Paavolainen ei ollut yksinomaan valmentaja, vaan
sen ohessa myös erinomainen kasvattaja, jonka opetuksesta nuori poika sai hyviä siemeniä omalle elämänuralleen.
Vielä ?80-luvullakin hänet nähtiin harjoituksissa ja säännöllisesti pelikauden päättäjäisissä
Emma-puolisonsa kanssa. Väinö
Paavolaisen maallinen vaellus
päättyi 25.2. 1994. Tuon kevään
Pallo-Veikossa on laaja muistoartikkeli Vänin taipaleesta sisältäen kirkkoherra Erkki Murtomäen siunauspuheen ja Olli

Telimaan muistosanat.
Marraskuisen
turnauksen
kunniavieraana vieraili Vänin
Helsingissä asuva tytär Eeva
Sundberg. Eeva lahjoitti KPV:n
junioreille kolme nostalgisen
hienoa Vänin pokaalia. Turnauksesta tulee perinne ja ensi
vuonna pelataankin isänpäiväviikonloppuna P00-ikäluokassa.
Tämän vuotisen turnauksen vei
nimiinsä isäntäjoukkue KPV.
KPV voitti tiukassa loppuottelussa VIFK:n Vaasasta. Voittajajoukkuetta valmentavat Seppo
Peuraharju, Antti Porko, Teemu
Kerola ja Petri Gustafsson. KPV:

sta palkittiin Vänin pokaalilla
Eetu Saari.
Alkusarja
KPV-TP Seinäjoki 2-2, VPS-KPV 1-2, TP
Seinäjoki-VPS 3-0, Jaro-GBK 2-1,
VIFK-Jaro 1-5, GBK-VIFK 0-8.
Sijat 5-6
VPS-GBK 5-0
Välierät
TP Seinäjoki-VIFK 2-3
Jaro-KPV 0-4
Sijat 3-4
TP Seinäjoki-Jaro 4-2
Sijat 1-2
KPV-VIFK 4-2
Lopullinen järjestys
1. KPV, 2. VIFK, 3. TP Seinäjoki, 4. Jaro,
5. VPS, 6. GBK.

KPV:n perinteinen
jalkapallokoulu käynnissä
KPV:n perinteinen ja ilmainen jalkapallokoulu
on jälleen käynnistynyt. Jalkapallokoulua pidetään
Kipparihallissa sunnuntaisin klo 11.00-12.00.
Tervetuloa mukaan kaikki -02 tai nuoremmat pelaajanalut!
Tietoja myös KPV:n junioreiden nettisivuilta http://www.jopox.fi/kpv/
tai Seppo Peuraharju 050 330 4056.

uudisrakentaminen

Junioreiden nettisivuilta löytyvät myös yhteystiedot muihin
juniorijoukkueisiimme.
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Hyvä joukkuehenki lisää pelaajia
Joukkueessamme pelasi kaudella 2009 19 tyttöä. Harjoittelimme kaksi kertaa viikossa ja
pelasimme T13-vuotiaiden piirisarjaa, jonka voitimme. Osa
meistä pelasi myös T14-vuotiaiden piirisarjaa yhdessä -95 tyttöjen kanssa, jossa sijoitus ei ollut kehuskelemisen arvoinen.
Alkukesästä lähdimme Ruotsiin, Piteån turnaukseen. Pysähdyimme Haaparannan Ikeassa
menomatkalla ja lähtiessämme
jatkamaan matkaa, kuulimme
bussimme olevan rikki. Vaihdoimme bussia ja saimme sellaisen, jossa ei ollut edes ilmastointia. Sää oli kuuma ja
matkustimme liikkuvassa saunassa Piteåon asti. Turnaus oli
muuten mukava ja sijoitus oli
puolen välin paremmalla puolella.
Heinäkuussa pelasimme tutussa Kokkola Cup-turnauksessa. Kokkolaan ei tullut monia joukkueita T13-vuotiaiden
sarjaan, joten edes kahta lohkoa
emme saaneet. Joka ilta me tytöt tietenkin hyppäsimme discossa ja unohdimme pelit ja sijoitukset, pidimme hauskaa ja
loimme hyvää yhteishenkeä
joukkueellemme. Joukkueemme
ylsi pronssi-otteluun, pahinta
vastustamme, GBK:ta vastaan
ja rankan disco-illan jälkeen tuloksen voi vain arvata. Sijoituksemme oli neljäs.
Syyskuussa lähdimme ”päättäjäisreissulle” Vaasaan. Yövyimme hotellissa ja päivällä

pääsimme kaupunkiin shoppailemaan. Illalla meillä oli VIFK:ta
vastaan harjoituspeli, jonka voitimme 3-1. Kovan pelin jälkeen
valmistauduimme syömään Raxissa. Syömisen jälkeen lähes
koko joukkueemme meni uimaan ja onnistuimme karkoit-

tamaan muut uima-altaalta kovan mölymme ansiosta.
Illalla tuli ”nukkumaanmenoaika” ja voi melkein arvata, että nukkumaan menivät vain valmentajat ja muu
kannustusjoukko. Me tytöt
pidimme kovaa ääntä käytä-

villä ja vierailimme toistemme
huoneissa. Aamulla oli peli jälleen VIFK 2:ta vastaan, jonka
voitimme jälleen samalla tuloksella 3-1. Pelin jälkeen lähdimme ajamaan kotia kohti ja
pysähdyimme Oravaisten ABC:
llä. Siellä näimme Koop Arpo-

sen ja Heikki Paasosen.
Hyvän joukkuehenkemme
ja valmennuksemme ansiosta
olemme saaneet paljon uusia
vahvistuksia joukkueeseemme
tulevalle kaudelle.
Nea Koivisto ja Janni Laakso
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Seitsemän turnauksen kesä
Kautta 2009 voisi luonehtia sanoilla positiivinen, intensiivinen ja tapahtumarikas. Valmistautuminen kauteen 2009 alkoi
jo oikeastaan epävirallisesti heti
piirisarjan loputtua 2008. Pojille oli varattu yksi vuoro Kippari-hallista per viikko, loka- ja
marraskuun ajan, jolloin pojat saivat vapaasti käydä potkimassa palloa ja pelata. Varsinaiset harjoitukset alkoivat
joulukuussa 2008, jolloin saatiin vakiovuorot Kippari-hallista ja Urheilutalolta.
Harjoituskertoja talvikaudella
oli vaihtelevasti 3-4 kertaa viikossa. Kesäkaudella harjoiteltiin
kolme kertaa viikossa, sekä niin
sanottu Diegon päivätreeni,
joka pyöri kerran viikossa Mika
”Diego” Lähderinteen opastuksella. Hänen harjoitukset olivat
erittäin suosittuja poikien keskuudessa. Harjoituskertoja kaudella 2009 kertyi 82 kpl, plus
Diegon harjoitukset.
Harjoitusotteluita kertyi kauden aikana yhteensä 22 kpl,
joista viimeinen oli pojat vs.
vanhemmat.
Kaudelle 2009 tehtiin päätös,
että pojat jaettiin tasojoukkueisiin. Tämä osoittautui erittäin
hyväksi ratkaisuksi, koska pojat kehittyvät eri tahdissa. Tällä
pyrittiin siihen, että pojat saisivat pelata omalla tasollaan ja
myöskin sen takia, että pelaajavahvuus oli 36 kpl poikia.
Ratkaisulla pystyimme varmistamaan, että jokaiselle pojalle tulisi riitävästi peliaikaa
sekä piirisarjassa että turnauksissa.

Piirisarjaan ilmoitettiin kaksi
joukkuetta Kpv-green ja Kpvwhite. Tavoite oli piirisarjassa,
että varmistaisimme paikan
ykköseen kaudelle 2010. Tämä
tavoite saavutettiin. Piiripelejä
kertyi yhteensä molemmille
joukkueille 28 kpl.

Osallistuimme seitsemään eri
turnaukseen kauden aikana.
Turnaukset olivat Kokkolanjunioriturnaus marraskuussa
2008, Energia-cup joulukuussa
2008, Vesita-turnaus toukuussa
2009, Jyväskylä-cup kesäkuussa
2009, Kokkola-cup heinäkuussa

2009, OEAM-turnaus elokuussa
2009 ja viimeiseksi Vesita-turnaus syyskuussa 2009. Näissä
turnauksissa kertyi yhteensä
51 ottelua.
Haluan omalta osaltani sekä
valmennusteamin ja toimihenkilöiden puolesta kiittää kaik-

kia poikia, vanhempia, sponsoreita ja muita henkilöitä jotka
ovat olleet mukana myötävaikuttamassa positiiviseen, intensiiviseen ja tapahtumarikkaaseen kauteen 2009.
Kaj Renlund

Matka pelaamaan ja huvipuistoon
24 poikaa sekä joukkueen taustahenkilöt lampsivat silmät
ristissä ja tyynyt kainalossa
linja-autoon 12.6-09 perjantaiaamuna klo 5.30. Aikataulu
oli tiukka, ensimmäinen peli
olisi klo 11.30 Tampereella. Aamupala oli tilattu puoliväliin
matkaa, mikä maistui hyvältä
pikkutorkkujen ja matkajännityksen unohduttua. Samalla
valmentajat huomasivat, että
yhdellä kaverilla oli jo nappulat jalassa. Oltiin puhuttu tiukasta aikataulusta ja kaveri ajatteli pelata varman päälle!
Kyllähän me ehdittiin hyvin majoittumaan ja pelikentille loistavan bussikuljettajan
S.Möttösen rautaisella ammattitaidolla. Lämmintä riitti varmaan 30 astetta ja kaksi joukkueellista hikisiä pelimiehiä.
Viimeisiin peleihin oli pari
tuntia aikaa ja varjoon viilentämään pitäisi päästä. Ajateltiin
käydä Näsijärvessä varpaita kastelemassa. Matkaa ei ollut kuin
200 m. Perille päästyämme pojat rupesivat kahlaamaan. Pari
minuuttia meni, niin kysymys
kuului voidaanko mennä uimaan? Totta kai, mutta pelivaatteita ei kastella. Niinpä
pojat menivät Aatamiin asussa
uimaan. Vesi oli ehkä 13-asteista, joten se kyllä viilensi
poikia mukavasti. Oliko apua
tai ei, mutta molemmat jouk-

Kesässä oli sellaisiakin päiviä, että hikinen bussimatka haluttiin katkaista ja nauttia vilpoisesta järvivedestä.
kueet ottivat voitot perjantain
viimeisistä peleistä.
Iltapalan aikoihin alkoi kuulua puhetta poikien suusta Särkänniemestä ja niistä laitteista
kuinka monta kertaa kukakin oli kärynnyt missäkin laitteessa. Ensikertalaisia taidettiin
vähän pelotella ennen nukkumaan menoa.

Tornadot ja trombit saisivat
odottaa. Vielä lauantaiaamun
molemmilla joukkueilla oli aamupelit ennen Särkänniemeen
menoa. Pelit hoidettiin kunnialla. Pojat tekivät epävirallisen
maailmanennätyksen(
kentältä majapaikalle n.1km, vaatteiden vaihto, suihku, lounas,
jono bussin edessä valmiina

lähtöön) epävirallinen aika n
39 min. Särkänniemen portille
päästyämme kertasimme ohjeet ja paluuajat yms. Tärkein
sääntö oli ”kaveria ei jätetä”.
Erikokoisia ryhmiä lähti kokeilemaan oman ”pakin” kestävyyttä, vähän kesyimmistä
laitteista kaikkein hurjimpiin
vehkeisiin. Myös valmentajat

rohkaisivat mielensä ja astuivat Näsinneulan hissiin ja päästelivät korvat tukossa ylös asti.
Viiden tunnin jälkeen oli poikien aika saapua tapaamispaikalle, jonne kaikki saapuivat
hienosti ajallaan naama messingillä. Joka ukolla oli jotain
kainalossa, isot popparit, 1.5
l limsamukit tai pehmolelut –
kuulemma tuliaisia. Iltatoimet
ja seuraava aamu puhuttiin
vain ja ainoastaan montako
kertaa kerkesi käydä trombissa,tukkijoessa,viikinlaivassa
(K. Alajoen suosikki) jne,jne.
Samalla valmentajat miettivät
miten saadaan loput pelit vielä
pelattua pikkuisten loukkaantumisten ja Särkänniemi jälkihuuman keskellä. Hyvin pojat
taistelivat. 24 joukkueen sarjassa olimme sijoilla 12 ja 13.
Kun kyseltiin pojilta tunnelmia
reissusta paluumatkalla, niin
tuli olo kuin olisimme voittaneet koko turnauksen. Niin
upeita olivat poikien ilmeet ja
mahtavien kokemusten sarjassa
olimme varmasti mitalisijoilla.
Mutta yhtä kaikki, tällä joukkueella ja pelaajilla tulee vastaan vielä monta TROMBIA JA
TORNADOA. Tiedän, että nämä
pojat selättävät ne yhdessä niin
pelikentällä kuin arkisessa elämässäkin.
98 coach
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Neljän miehen valmennustiimi tarpeen

Pelaajamäärä kasvaa E-11:ssä
Kun E10-tyttöjoukkueen valmentaja, Timo Nurmi, välillä
päätään kynsien pohtii, mistä
saisi lisää pelaajia, -98-joukkueen valmentajat Kaj Huuhka,
Hannu Lehto ja Petri Rintala
voivat tyytäväisesti myhäillen
katsella 22 pelaajan joukkuettaan.
Jo edelliskaudella alkanut
pelaajamäärän nousu on jatkunut jatkumistaan ja uusia
tyttöjä tulee tämän tästä tutustumaan lajiin. Onneksi joukkueella on ollut erinomaisen hyvä
valmentajatilanne kolmen valmentajan myötä ja tulevalla
kaudella valmennustiimiä vahvistaa vielä Mika Heikkilä neljäntenä valmentajana.
Taatakseen riittävästi pelejä ja
peliaikaa kaikille pelaajille, E11tytöt ovat osallistuneet kauden
aikana turnauksiin kahdella tasavahvalla joukkueella. Joukkueet – KPV Vihreä ja KPV Valkoinen – ovat pelanneet mm.
piirisarjan otteluita ja osallistuneet Kokkola Cup- ja Iisalmi
Girls Cup-turnauksiin.
E11-tytöt päättivät kautensa
osallistumalla syyskuussa pidettyihin Käläviä kuppi-turnaukseen ja Jyväskylän Hippo-turnaukseen. Kotiin tuomisina oli
molemmista turnauksista hienosti pronssimitalit. Jyväskylän
Hippo-turnauksessa Tampereen
Ilves vei loppuottelupaikan harmillisesti vain maalieron turvin, mutta toki joukkue oli tyytyväinen pronssisijaan sarjassa,
jossa mukana oli 22 joukkuetta

Ylärivi vasemmalta: Huuhka Kaj (vv), Finnilä Juulia, Ahola Janita, Lehto Henni, Isoaho Viivi, Nurmi Nanna, Hotakainen Veronica, Nyman Frida,
Huuhka Fanny, Utunen Petra, Anttonen Jenna, Lehto Hannu (v), Rintala Petri (v). Keskirivi vasemmalta: Heinoja Nelli, Rintala Sofia, Saari Jenny,
Jyrkkä Venla, Nyman Roosa, Määttänen Emma, Seikkula Saija, Perkiö Neea, Tarkkinen Heidi, Myllymäki Vilma, Vainionpää Hanna. Eturivissä maalivahdit Anna Palosaari ja Camilla Mild. (Kuvasta puuttuvat Johanna Rautiola ja Jenna Penttilä).
ympäri maata. Otteluiden ja
turnausten lisäksi kauteen on
mahtunut lukuisa määrä harjoituksia sekä omatoimisesti
että valmentajien ohjauksessa.
Harjoitusten kohokohtana
pelaajilla on varmasti mielessä heinäkuinen kesäilta, jolloin KPV:n naisten liigajouk-

kueesta Didi, Adisa ja Funsho
olivat mukana joukkueen harjoituksissa antamassa oppejaan tytöille. Aina silloin tällöin pelaajien keskittyminen
harjoituksissa pakkaa herpaantumaan, mutta tuona iltana jokainen pelaaja oli mukana 100
prosenttisella panoksella ja seu-

rasi silmä tarkkana naispelaajien opetuksia. Toivottavasti
saamme liigapelaajia mukaan
harjoituksiimme myös tulevalla kaudella!
Turnausten ja harjoitusten lisäksi kausi on pitänyt sisällään
niin KPV:n otteluissa kannustusjoukkoina kuin pallotyt-

töinä toimimista, ja hauskaa on
pidetty myös yhteisen ulkoilun
ja kylpyläreissun merkeissä. Ja
eipä unohdeta -98-99-pelaajien
äitejä vastaan pelattuja jalkkisotteluitakaan, joiden lopputulokset jätän kuitenkin kertomatta...
Satu Puusaari

Lähes tappioton kausi takana

Vain Nichny peittosi E10-tytöt
Totta! -99-syntyneet tytöt ottelivat kesäkauden aikana yhteensä 19 ottelua, joista vain
yksi ottelu päättyi tappioon
ja tasapeliinkin joukkue taipui
vain yhden kerran.
Kauden ainokainen tappio koettiin Kokkola Cupin loppupeleissä, kun vastustajaksi saapui
Nichny Novgorodista Kokkolaan 1400 kilometria matkannut Victoria-joukkue.
Myös kauden ainoa tasapelitulos pelattiin samaisessa turnauksessa ONS Eximia -99joukkuetta vastaan. Näiden
kahden joukkueen jälkeen KPV:
n tytöt sijoittuivatkin Kokkola
Cupissa hienosti pronssille peitoten pronssiottelussa Iisalmen
Klubi-36-joukkueen selkeästi
numeroin 4-1.
Kokkola Cup-turnausta parempi menestys koettiin heti
kesän alkumetreillä Iisalmi
Puma Girls Cup-turnauksessa,
jossa joukkue voitti kultaa jättäen taakseen mm. Oulun,
Kuopion, Vaasan ja Kajaanin
vastaavat ikäluokat. Tiukkaa
oli taistelu Iisalmen kentillä, ja
kullan kohtalo ratkesikin vasta
aina niin jännittävässä rankkarikisassa Kuopion Mimmifutisjoukkuetta vastaan.
Näiden turnausten lisäksi

Ylärivi vasemmalta: Timo Nurmi (valmentaja), Venla Jyrkkä, Melina Nurmi, Liisa Clark, Emma Marjelund,
Fanny Huuhka. Alarivi vasemmalta: Emilia Tornikoski, Kaisa Känsäkangas, Veera Manninen, Nea Peltokangas,
Petra Saastamoinen, Hanna Vainionpää Edessä: Anna Kettunen (mv).
joukkueen
otteluohjelmaan
kuuluivat piirisarjan ottelut

GBK:n ja HBK:n joukkueita
vastaan. Kesäkauden aikana

pelatuissa otteluissa vastustajan
maaliverkko heilahti -99-tyttö-

jen toimesta - kuinkas muuten
kuin - 99 kertaa...
Kaj Huuhkalta valmentajapestin vuosi sitten perinyt,
Timo ”Tipi” Nurmi, on ylpeä
joukkueensa menestyksestä ja
kommentoi joukkuetta näin:
”On tosi mahtavaa valmentaa tyttöjä ja huomata, kuinka
motivoituneita, innostuneita ja
ennen kaikkea kuuntelevia he
ovat. Pienen ryhmän etuna on
se, että valmennuksellisia oppeja voi antaa henkilökohtaisella tasolla ja myös pelaajien
heikkoudet ja vahvuudet voidaan paremmin huomioida.
Viime kesän menestyksen johdosta odotan innolla tulevaa
kautta ja olen huomannut
myös tytöistä, että he ovat menestyksen myötä imeneet itseensä roppakaupalla itseluottamusta ja ennen kaikkea halua
kehittyä futaajana.”
Katseet ovat siis jo tulevassa
kaudessa ja E10-tyttöjen 12henkinen joukkue on harjoittelutauoltaan palannut, joten
– jalkkiksesta kiinnostuneet –
99-syntyneet tytöt - tervetuloa
Kipparihalliin tutustumaan lajiin ja joukkueeseemme!
Satu Puusaari
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E10 pojilla vauhdikas kausi
E10 poikien kauteen mahtui
paljon lähtöjä; 107 peliä ja n.
100 harjoitusta. Jani Aallon varmalla otteella ohjaamat KPV:n
”luotettavat” bussit tulivat tutuiksi, sillä kiersimme ympäri
Suomea osallistuen kymmeneen turnaukseen eri kokoonpanoilla. Menestystäkin tuli,
sillä pelasimme seitsemän turnauksen loppuottelussa! Pojille
varmasti mieleenpainuvinta
olivat juuri reissuturnaukset,
joissa yhteisten kokemusten ja
kommellusten myötä, joukkueen yhteishenki luodaan ja samalla rakennetaan pohjaa jopa
elämänmittaisille ystävyyssuhteille. Sitähän jalkapallo on; yhdessä toimimista, olemista ja
kasvamista; yhdessä otetaan
vastaan voitot ja tappiot, ilot
ja surut, kaveria tukien. Ikimuistoisia olivat myös Kokkola cupin pelit Espanjan jätti
FC Barcelonaa vastaan. Joukkue
kohtasi Barcan jopa kahdesti;
ensin samassa alkulohkossa ja
uudelleen turnauksen finaalissa
(kyllä me valmentajat olimme
kateellisia, ollapa jälleen 10
v!). Vaikka tappio tuli molemmissa peleissä, niin pojat pelasivat rohkeasti ja ensi vuonna
on revanssin paikka…
”Tärkeintä ei ole olla paras,
vaan ennakkoluuloton ja rohkea!” J.Rönkä.
Maakunnan kentät tulivat
myös tutuksi, sillä piirisarjaa

pelattiin kolmella joukkueella,
joista kaksi pelasi E10 sarjaa ja
yksi E11 sarjaa.
Ohessa poimintoja kaudesta:
– Keskipohjanmaa turnaus huhtikuussa 2. sija
– Luiz Antonio Cup Seinäjoella
toukokuussa 2.sija
– Kauhajoki Cup kesäkuussa
2.sija
– Oulun kutsuturnaus kesäkuussa 1.sija

– Kokkola Cup heinäkuussa
2.sija (finaalissa vastassa FC
Barcelona)
– Ilves Cup syyskuussa 2.sija
– Vänin muistoturnaus Keskipohjanmaan ja Vaasan alueen
parhaille joukkueille 1.sija.
– Taitokisoihin osallistui 6 poikaa ja tuliaisina oli 5 pronssimerkkiä.
Kausi oli upea, saimme reissukokemusta, paljon kovia pelejä
ja kohtasimme monia joukku-

eita. Tässä vaiheessa tärkeintä
on kuitenkin yksilöiden kehitys
ja on ollut ilo seurata kuinka
pojat ovat käyneet tunnollisesti treeneissä ja kehittyneet
kovasti ja tästä on hyvä jatkaa
ensi kaudelle.
Joukkuetta
valmensivat
Seppo Peuraharju, Antti Porko
ja Teemu Kerola. Jojona toimi
Petri Gustafsson ja huollosta
vastasi Juha Nurmela.
Suuret kiitokset joukkueelle ja

vanhemmille kaudesta 2009!
”Onneksi kentillä edes silloin tällöin yhä näkee jonkun
röyhkimyksen, joka hylkää käsikirjoituksen ja julkeaa jallittaa koko vastustajajoukkueen ja
tuomarin ja yleisönkin, ja hän
tekee sen silkasta ruumiin mielihyvästä antautumalla vapauden kiellettyyn seikkailuun.”
Eduardo Galeano

tyt sukkateipit kivikovaksi palloksi (merkkejä 5 kpl)
– maalituuletus: tehdään maali
vastustajan verkkoon (10 kpl)
– maalivahdin hanskat: torjutaan vastustajan hyökkäys räväkällä esiintulolla (20 kpl)

– vuotava ilmapatja: mennään
kauppaan ostamaan ehjiä patjoja (3 kpl)
Pelin erikoistilanteita:
– hampurilainen: palkintoateria
Hesessä (1 kpl)
– Nessu-pakkaus:
selvitetään
poikien nokkimisjärjestystä Sirpan palvelubussissa (1 kpl)
– mustasankaiset lasit: Simo
Frangén ja Rosa Meriläinen
kirmaavat Elixir-ohjelman kuvauksissa Ratinan juoksuradalla
sinisissä vartalonmyötäisissä
lycra-housuissa (1 kpl)
– tanko: selvitetään porukan
leuannostokingi Sirpan palvelubussissa (1 kpl)
– mitali: pujotetaan kaulaan hopeinen mitali ja iloitaan, että
15 joukkuetta jäi taakse (merkkejä 12+3 kpl)
Pelissä esiintyvät paikannimet:

– Nukkumatti: lähtö ja maali
Kokkolassa
– Ahvenisjärvi: tekonurmikentät Hervannassa
– Aleksanterin koulu: Tampereen keskustassa sijaitseva majoituskoulu, jonka pihalle olisi
ollut hankala ajaa bussilla
– Ratina: urheilupyhättö, joka
ruokki viikonlopun aikana 900
ilvescupilaista/ateria
– Kalevan Prisman parkkipaikka: taukopaikka, jossa viihtyy vähän pidempäänkin…

Petri Gustafsson

Tampereen Tähti
– live-roolipeli
Tampereen Tähti on syyskuussa
2009 julkaistu live-roolipeli,
jonka KPV 99 -poikien joukkue
toteutti spontaanisti Ilves-Cupin aikana. Pelissä tavoitteena
on päästä Tampereelle asti KPV:
n bussilla, löytää Hervantaan ja
ottaa mitali turnauksesta. Peliin
liittyy myös välitehtäviä, joita
vedetään säännöllisin väliajoin
KPV:n piposta matkan aikana.
Kutakin välitehtävää symboloi
pelimerkki, joita on 79 tavallista ja 19 erikoismerkkiä.
Ennen pelin alkua kokoonnutaan Nukkumatin pihalla perjantaina illansuussa, varustuksena pelikassillinen vaatetta,
retkipatja ja makuupussi. Varusteet sekoitetaan ja sijoitetaan bussin tavaratilaan. Alkutilanteessa jokaisella pelaajalla
on 20 euroa rahaa sekä kännykkä, jossa on hyviä biisejä.
Matkan aikana piposta vedetään pelimerkkejä, joiden sym-

bolien selitykset ovat seuraavat:
– traktori: ajetaan bussilla
30 kilometrin tuntivauhtia seuraavan puolen
tunnin ajan (traktorimerkkejä pipossa 20
kpl)
– sämpylä: pienen välipalan aika (merkkejä
6 kpl)
– jakoavain: bussirikko
eli ajetaan tien reunaan
ja kutsutaan korjaaja
(merkkejä 2 kpl)
– pikkubussi: turnauksen järjestäjä hankkii joukkueelle Sirpan
palvelubussin eli 13-paikkaisen
Fiat Ducato Omninova MultiRiderin (1 kpl)
– Ratinan stadion: ruokahetki
eli siirrytään Ratinalle (7 kpl)
- kompassi: etsitään pelikenttää
Hervannassa (5 kpl)
– teippipallo: käytetään pelin
jälkeen tunti käärimällä käyte-

Uusi Honda Jazz
– taloudellisuutta ja
muunneltavaa tilaa!
Kompakti ja yksilöllinen Honda Jazz on ylellisesti varusteltu (vakiona mm. ilmastointi, VSA-ajonvakautus, audiojärjestelmä), jämäkkä ajettava ja sisätiloiltaan ainutlaatuisen muunneltava. Tavaratilan pituus on jopa 1,7 metriä ja penkit vakioasennossakin tilaa on 399 litraa.
Jazzissa taloudellisuus ja teho yhdistyvät. 1.2 litraisen (90 hv) keskikulutus 5.3 l/100 km ja 1.4 (100
hv) 5.4 l/100 km. Maantiellä molemmat menevät selvästi alle viiden litran. 1.4-malleihin saa myös
i-SHIFT-vaihteiston, jota voi käyttää täysin automaattisena tai manuaalin tapaan.

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

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

Tampereen Tähdestä on tulossa
vuoden 2010 versio, jossa traktorien määrää on lisätty ja KPV99
tavoittelee kultaista pokaalia.
Pekka Matilainen, teksti
Päivi Karjalainen, kuvitus
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Aamuharjoituksilla lisätehoa
KPV 01-poikien kausi oli hieno.
Harjoitukset aloitettiin marraskuussa ja lopetettiin vasta
syyskuun lopussa, joten kausi
oli varsin pitkä. Silti pelaajat
jaksoivat käydä harjoituksissa
ahkerasti koko vuoden. Tästä
suuret kiitokset pojille ja vanhemmille, sillä olihan tämä
suurimmalle osalle pelaajista
vasta ensimmäinen kausi varsinaisessa joukkueessa.
Kauden aikana opeteltiin harjoittelemaan ja leikinomaisesta
harjoittelusta siirryttiin yhä
enemmän todelliseen jalkapallon harjoitteluun, jolloin varsinkin pallokäsittely tuli harjoituksissa tutuksi. Kauden aikana
oli hienoa nähdä poikien nopea kehittyminen ja viimeistään Kokkola Cupissa joukkue
hitsaantui lopullisesti yhteen.
Kauden aikana harjoiteltiin
n. 80 kertaa ja heinäkuussa pidettiin myös aamuharjoituksia,
joiden kautta valmistauduttiin
mm. Kokkola Cuppiin ja muihin tärkeisiin peleihin. Pelejä
kauden aikana kertyi n. 50,
joissa nähtiin joukkueelta hienoja, välillä suorastaan loistokkaita suorituksia.

Nämä nuoret pelimiehet ovat
jo nyt osoittaneet, että he pystyvät mihin tahansa, jos niin
itse haluavat.
Toivottavasti kauden kaltainen innostus ja halu harjoitella ja pelata jalkapalloa säilyy
myös tulevalla kaudella, sillä se
on kuitenkin suurin tekijä pelaajan kehittymiselle.
Joukkueessa oli mukana 41
pelaajaa, joista vähän yli puolet oli 2001 syntyneitä ja vajaa
puolet 2002/2003 syntyneitä
pelaajia. Valitettavasti joukkueen yhteinen taival tästä syystä
nyt päättyy ja tulevalla kaudella ko. pelaajat muodostavat
rungon KPV:n 01- ja 02-joukkueille.
Yhdessä vietetystä vuodesta
syntyi kuitenkin hienoja muistoja. Nämä muistot varmasti
säilyvät ja niiden siivittämänä
on mukava jatkaa taas eteenpäin.
Kiitos kuluneesta kaudesta
kaikille pelaajille, vanhemmille
sekä joukkueen valmentajille ja
johdolle!
Futisterveisin
Valmentajat

Henkeä nostattamassa ennen ottelun alkua.

Pelaajamäärä tuplaantui
Tyttöjen 00-01 menestyksekkään kauden taustalla on ollut
erittäin ahkera harjoittelu. Keväällä harjoittelimme kerran
viikossa ja kesällä kaksi kertaa viikossa. Tyttöjen osallistuminen harjoituksiin on ollut
80% luokkaa. Joukkueen koko
on kokenut muutoksen, lähdimme liikkeelle 15 tytön voimin ja kauden lopussa määrä
oli enemmän kuin tuplaantunt
33 tyttöön! Harjoitukset ovat
olleet monipuolisia ja taitotaso
on noussut vauhdilla, siitä ovat
pitäneet huolta 3 maailman parasta valmentajaa: Marko, Paati
ja Sebu!
Osallistuimme kauden aikana
seuraaviin turnauksiin: Keskipohjanmaa turnaus, Kokkola
Cup ja Käläviä Kuppi, missä
saavutimme 2. ja 3. sijan. Kesän aikana pelasimme Piirisar-

jaa hienolla menestyksellä: 10
voittoa, 2 tasapeliä ja vain 1
tappio.
Tässä muutama kommentti
tytöiltä siitä mikä oli kauden
huippujuttu:
–”Että saa pelata ja se on
niinku palapeli” Kokkola cup
ilman muuta! Päästiin uimaan
Teerijärvellä pelien välissä! Se
kun mentiin bussilla Ylivieskaan! ”Se kun saa tehdä maalin ja se kun saa pelata yhessä
joukkueen kaa” ”Missä me voitettiin hopeeta! Jossain Kälviällä”
”Hävittiin tai voitettiin,
hyvä peli pelattiin”.

Ottelutauolla luonnon helmassa.

Honda Insight – uutuushybridi

Kevyesti

uuteen hintaluokkaan!

Jokaisella arvonsa tuntevalla julkaisulla on vitsipalstansa. Vitsithän ovat yleensä kiertävää kamaa
ja sanotaan alkulähteitä olevan
vain muutama, mutta muunnelmia onkin sitten rajaton määrä.

Uusi Honda Insight on monikäyttöinen tilava perheauto, joka
kulkee bensiinillä ja sähköllä. Keskikulutus on 4,4 l/100 km ja
kaupungissakin vain 4,6 l/100 km! Kaikissa malleissa on CVTautomaattivaihteisto vakiona. Eco Assist järjestelmä opastaa
entistäkin taloudellisempaan ajamiseen. Tyylikäs ja ylellisesti

***

vakiovarusteltu Honda Insight on taloudellinen myös hinnaltaan.

4,4 l/100 km
CO2 101 g/km

Hinta Autoveroton SVH Alk. 19.990 Autovero 3.872,07 Autoverollinen SVH Alk. 24.462,07 (sis t.kulut 600 Eur). Yhdistetty EU kulutus 4,4 l/100 km, ja CO2 101 g/km.

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

Espanjan ja San Marinon jalkapallomaaottelu päättyi 0-0. Ketä
kriittinen espanjalaismedia syytti:
- No tietysti maalivahtia!
***
Seniorit pohtivat toripalaverissaan, miksi tietokone on parempi
kuin nainen. Vernerin ehdotus oli:
”Tietokoneen voi aina myydä, jos
se ei miellytä sinua.”
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Reilulla pelillä!
”Hävittiin tai voitettiin, reilu
peli pelattiin”. Näin kajahti
usein viimekin kesänä KPV:n
00-poikien suusta ottelun jälkeisessä joukkueiden kättelytilaisuudessa. Eikä varmasti harjaantunutkaan aikuisen korva
pystynyt huomaamaan, oliko
kyseessä voitettu vai hävitty
ottelu. Opiksi ehkä vähän varttuneemmillekin: peli pelataan
tosissaan, pelin jälkeen jäätelö
maistuu aina hyvältä.
Kokoonnuimme harjoittelemaan kauden aikana kaksi kertaa viikossa. Kesän aikana osallistuimme kolmella ryhmällä
Kokkola Cup:iin ja piiriturnauksiin. Otteluita kertyi kaikkiaan
71 kappaletta. Peleistä ei vielä
jaeta tässä ikäluokassa pisteitä,
eikä joukkueita laiteta parem-

muusjärjestykseen. Mutta täysin puolueettomana valmentajana voin kertoa, että joukkue
pelasi näyttävää ja yleisöönmenevää jalkapalloa.
Sokerina pohjalla oli toki kauden päättävä äidit vastaan pojat ottelu. Koko valmennustiimi
seurasi ihaillen äitien gasellimaista liikehdintää kentällä.
Sen kun osaisi siirtää jälkikasvuihin, niin ei hätä päivää.
Toki pojat pystyivät tiukan ottelun kääntämään edukseen
fyysisyydellään.
Niistä loppuhuudoista vielä…
oma ehdoton suosikkini oli:
”Aamupuuro syötiin, siksi teidät lyötiin!”
Kaikkea hyvää kaikille!
terveisin Pasi

KPV:n ensimmäiset SM-mitalistit
Vuosina 1937-1938 syntyneitä
poikia alkoi sotien jälkeen ilmestyä Rautatientorin ympäristöön, peltojen pientareille ja
koulujen pihoille. Innostus leikkeihin ja urheiluun oli kova 1012 vuotiailla pojilla ja tytöillä,
vaikka luistimista ja suksista oli
sotien jälkeen pulaa. Jalkapallo
oli se, joka monia poikia kiinnosti. Vaikka palloista oli pulaa,
niin aina löytyi jostakin joku
vanha kulunut pallo, josta sisäkumi tahtoi pursuta saumoista
läpi. Äidit ja suutarit ompelivat saumat kiinni, että pallolle
saatiin lisää elinkaarta. Muutaman kerran oli pallona pipolakit, jotka äidit neuloivat kiinni
toisiinsa ja sisälle työnnettiin sanomalehtipaperia. Näin pallolle
saatiin pyöreä muoto.
KPV:n miehet – edustusjoukkue oli se, jonka harjoituksia tämän ikäiset pojat seurasivat Rautatientorilla. Hongellin
Kallen ja Ollin, Telimaan Ollin, Erkin ja Jalon, Rokalan Einon, Tiaisen Kalevin, Vainion
Hannun ja kumppaneiden potkuja ja teknikkaharjoituksia
ihailtiin yhdessä. Sitten oli legenda, joka tuossa iässä ihmetytti poikia. GBK:n kuuluisa pelaaja ”Kankka” Rasmus, joka oli
tunnettu kovista laukauksistaan,
oli ampunut Rautatientorin eteläpäässä olevaan maaliin rangaistuspotkun. Potkussa oli ollut niin kova voima, että pallo
oli mennyt maalin verkossa olleen reiän läpi takana olevalle
rautatieaseman seitsemännelle
raiteelle! Oli siinä poikajoukolla
puheenaihetta.
Sitten tuli poikien elämässä

SM-pronssimitalistit, takana vas. Mikko Sulkala, Erkki Mäkelä, Seppo Nieminen, Seppo Rannanpää, Jarmo
Isohanni ja keskellä Mauri Ahola, Juhani Kuusinen ja Aimo Sallinen sekä edessä Raimo Huuhka, Heikki-Tapio
Nieminen ja Seppo Hakala.
valtava muutos. KPV:n edustusjoukkueessa pelaava Väinö Paavolainen loukkaantui v. 1947
eikä hän pystynyt pelaamaan
jatkossa. Hän otti 12-13 vuotiaat pojat valmennettavikseen.
Siitä alkoi maineikas ”Vänin
koulu” eri ikäkausien junioreiden kohdalla. Meistä tuli siis 40luvun lopulla oikein KPV:n jäseniä ja saimmepa jäsenkortinkin.
”Väni” vei meitä eteenpäin jalkapallon saralla. Oli pujotteluharjoituksia, oli tekniikkaharjoituksia jaloilla, polvilla ja
päällä. Todennäköisesti opit me-

Puskas ja unkarilaiset idoleja
Meillä ´50-luvun junioreilla oli
myös omat suosikkipelaajat niin
nykyisin 2000-luvun junioreilla.
Oli Aulis Rytkönen KuPS, oli
Erik Beijar ja Stig-Göran Myntti
VIFK ja Thure Sarnola KPT, Ilves-Kissat, HPS.
Kansainvälisesti luetuimmat,
seuratuimmat ja puhutuimmat
olivat jalkapallokulttuurin saralla heimoveljemme unkarilaiset. Unkarin maajoukkue oli
´50-luvulla tunnettu koko jalkapalloilevassa maailmassa. Maa-

joukkue oli häikäisevä. Joukkue
voitti olympiakultaa 1952 Helsingissä. Se nöyryytti Englannin
1953 Wembleyllä 6-3.
Seuraavana vuonna se voitti
Englannin kotonaan Budapestissa 7-1! Tämä tulos on edelleen Englannin suurin tappio
maaottelutasolla. Unkarin häikäisevän joukkueen suurin tähti
oli 170-senttinen kapteeni Ferenc ”Öcsi” Puskas. Puskasin
pallonhallintataito ja vasemman jalan laukaukset puhut-

nivät hyvään maahan. Tuohon
aikaan oli KPV:lla nuorten pokaalisarjoja eri kaupunginosien
välillä, joka varmasti oli todella
mainio oivallus. Se lisäsi jalkapallon harrastusta KPV:n piirissä
ratkaisevasti eri kaupunginosien
välillä.
Nuoruusvuodet etenivät ja
juniorit vuodelta 1937-38 hitsautuivat todella yhtenäiseksi
ja tasapainoiseksi joukkueeksi.
Piirinmestaruuksia tuli ja sitten meidät ilmoitettiin Palloliiton A-nuorten SM-kilpailuun
vuonna 1956. Nyt päästiin ko-

keilemaan pelaamista Suomen
parhaita joukkueita vastaan.
KPV:n A-nuoret joutuivat heti
pitkälle matkalle Rovaniemelle
RoPS:ia vastaan. Monisatapäinen yleisö kannusti kotijoukkuetta suuresti, mutta KPV kesti
RoPS:n valtavan yrityksen. Varsinkin maalivahti Heikki-Tapio
Nieminen teki loistavia torjuntoja ja KPV:lle tuli 1-0 voitto. Toiseen otteluun saatiin maineikas
VIFK Vaasasta vieraaksi Kokkolaan. Hyvätasoinen ottelu päättyi KPV:n 2-0 voittoon. Voitto
oli merkittävä, sillä olihan VIFK

tivat kaikkialla. Puskas pelasi
uransa aikana 84 maaottelua
ja teki niissä 83 maalia! Ei ollut ihme, että juniori-ikäiset
ja vanhemmatkin pelaajat alkoivat harjoitella Puskasin laukauksia. Unkarin maajoukkue
ei ollut vain Puskasin varassa.
Hyökkäysketjussa pelasivat keskushyökkääjä Nandor Hideguti,
välihyökkääjä Sandor Kocsis ja
nopeat laitahyökkääjät Zoltan
Zibor ja Laszlo Budai.
Sveitsin MM-kisoissa 19954
Unkari oli suuri suosikki mestariksi. MM-kisojen loppuottelussa Länsi-Saksa kuitenkin

yllätti Unkarin. Unkarilaiset johtivat jo ottelua 2-0, mutta LänsiSaksa käänsi ottelun edukseen
3-2. Tappio oli Unkarille ensimmäinen yli neljään vuoteen.
Ferenc Puskas muutti Unkarin
kansannousun jälkeen 1956 Espanjaan, jossa hän Real Madridissa voitti kolme kertaa Euroopan Cupin ja kaksi kertaa
cup-voittajien cupin. Saatuaan
Espanjan kansalaisoikeudet Puskas edusti neljä kertaa maaottelutasolla Espanjaa aktiiviuransa
viimeisinä vuosina. Nyt 82-vuotias Puskas elää kotimaassaan
Unkarissa.

maamme johtavia seuroja noina
aikoina, niin edustusjoukkuekuin junioritasollakin.
Sitten oli matka Poriin ja vastustajan Porin Kärpät. Vauhdikas ja maalirikas ottelu päättyi
KPV:n 4-2 voittoon. Kyseinen
Porin matka oli siitä erikoinen,
että sinne mentiin KPV:n edustusjoukkueen kanssa yhdessä
linja-autolla. Edustusjoukkue
jatkoi matkaa Turkuun ja otteluun TPS:aa vastaan. Kotiinpaluu ei edustusjoukkueelle ollut
niin kiva, sillä TPS voitti 6-1 ja
TPS:n Matti Sundelin teki viisi
maalia. TPS nousi tuona vuonna
mestaruussarjaan.
Nyt olivat KPV:n A-nuoret jo
neljän parhaan joukossa Suomessa. Semifinaalissa tuli vastaan savolaisen jalkapalloilun
ja syöttöpelin ilmentymä KuPS
Kokkolaan. Yleisöäkin oli tullut
otteluun noin 500. He näkivät
todella vauhdikkaan ja maalirikkaan ottelun, joka päättyi KuPS:
n 4-3 voittoon. KPV:n saavutuksena olivat SM-pronssimitalit,
KPV:n ensimmäiset. Menestys
ennakoi seuran vahvaa tulemista
seuraavina vuosina. Suomen
mestariksi tuli TKT Tampereelta,
joka voitti finaalissa KuPS:n 6-2.
KPV:n menestys A-nuorten rintamalla oli suuntaa antava, sillä
seuraavana vuonna 1957 Kokkolan yhteislyseon joukkue voitti
Suomen mestaruuden ja joukkueessa oli monia KPV:n A-junioripelaajia.
Kiitos Väinö Paavolaiselle ja
joukkueenjohtaja Leo Torpalle
tuosta vuodesta 1956.
”Franssu”
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Vahva urheilutausta lisääntyi
Seuran vuosikokous kasvatti hallituksen jäsenmäärän kuuteen ja
tuohon joukkoon tuli pari uutta
nimeä, joiden tuntoja tulevasta
oli paikallaan tiedustella. Nämä
uudet kasvot kokkolalaisessa jalkapalloilussa, mutta ei muuten
Kokkolassa, ovat Jukka Ylikarjula ja Timo Mämmi. Soitto ja
samat kysymykset molemmille
paljasti, että urheilu on varsin
tuttu asia jo pitkältä ajalta kummallekin.
Mikä sai miehen mukaan
KPV:n hallitukseen?
Jukka: Varapuheenjohtaja pyysi.
KPV elää varsin mielenkiintoista

vaihetta. Edessä on juhlavuosi
ja seura on kaupungin ykkösseura. Liikunta on tärkeässä
roolissa liikuntapainotteisessa
opinahjossamme.
Timo: Puheenjohtaja tiedusteli.
Harkitsin hyvän tovin, mutta
urheilu on ollut vapaa-ajassani
tärkeässä osassa jo paljon ennen
tänne tuloa.
Mikä on oma jalkapallotaustasi?
Jukka: Isonkylän poikana pelasin joskus juniorina silloisessa
Kaarlelan Kunnossa. Lähinnä
se on ollut seuraamista. Suunnistus ja jääkiekko ovat olleet

myös ohjelmassa ja tulihan sitä
oltua Hermeksen puheenjohtajana.
Timo: Ei minkäänlainen. Seurannut tietysti olen lajia ja pelejä jo senkin takia, kun omat
pojat ovat Kälviällä pelanneet.
Minkä osa-alueen aiot ottaa
KPV:ssa silmätikuksi?
Jukka: Realismi on hyvä olla
mukana, on hyvä katsoa asioita pitemmällä tähtäimellä. Pikavoittoihin ei kannata rakentaa. Kenttätilanne on asia, joka
ei ole kunnossa.
Timo: Sitä en ole ajatellut, koska
asia on vielä näin tuore. Urheilu

on kylläkin tuttua myös luottamusmiehen roolista, sillä olen
ollut SVUL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.
Mitkä ovat tietosi KPV:sta?
Jukka: Hyvin olen mielestäni
tilannetta seurannut ja minua
informoitiin, kun pyyntö tuli.
Haastetta varmasti riittää.
Timo: Yleistiedot olen tilanteesta
saanut. Joka tapauksessa KPV
on mielenkiintoinen seura.
Millaisesta jalkapalloilusta
nautit?
Jukka: Sellaisesta, jossa pelataan
joukkueena. Yksittäiset tähdet

eivät kiinnosta, mutta tietysti
pitää joukkueessa olla taitoa ja
tasoa joka pelaajassa.
Timo: Nautin taitavasta, hyökkäävästä ja maalitilanteita tuottavasta pelitavasta. 0-0:aan päättyvät pelit eivät innosta.
Miten muuten toimit KPV:ssa
kuin istumassa hallituksen
kokouksissa?
Jukka: Alkuun tietenkin tarkkailen. Yhteydet yrityselämään
ovat tärkeitä ja ehkä sillä suunnalla voin olla avuksi. Talous on
tärkeässä roolissa.
Timo: Pelejä tulee nyt luonnollisesti enemmän seurattua.

Tyttöjä
maajoukkueleirille
KPV:n naisjoukkueen pelaajat
Emmi Niskakangas ja Jenny Järvelä ovat saaneet kutsun tyttöjen maajoukkue-ehdokasleirille
marras-joulukuun vaihteessa.
Maajoukkuevalmentajat Anne
Parnila ja Jarmo Matikainen
järjestävät alle 18-vuotiaiden
tyttöjen maajoukkue-ehdokasleirin Eerikkilän Urheiluopistolla.
Emmi Niskakankaalla mennyt
kausi oli jo toinen KPV:n paidassa ja hän pelasi kauden jo-

kaisessa ottelussa. Niskakangas
kävi viime kaudella myös maajoukkueleirillä, kun puolestaan
Järvelälle leiri on ensimmäinen.
Jenny Järvelä tuli seuraan GBK:
sta ja pelasi KPV:ssa ensimmäisen kautensa. Kentällä hänet
nähtiin 18 liigapelissä. Kumpikin pelaaja olivat ensimmäisellä
liigakaudellaan joukkueensa
runkopelaajia nuoresta iästään
huolimatta. Maaleja Niskakangas, oik. teki kolme ja Järvelä
pääsi myös yhdellä maalilla tilastoihin.

Palstoilta poimittua
Mauri Forsblom,
toimituspäällikkö:
– Järkevä taloudenpito ja eurooppalainen jalkapallo eivät koskaan ole kuuluneet yhteen. Jenkeissä ammattilaisurheilu on ensimmäiseksi bisnestä, kun
taas vanhan mantereen futiksessa jylläävät intohimo ja tunteet.
Jouko Pakarinen,
toimitusjohtaja, F.C. Honka:
– Vaikeiden aikojen yli pärjäävät aina
sellaiset yritykset, joiden tuote on kunnossa. Myös urheilullinen menestys on
tärkeää, sillä voittajiin halutaan samaistua ja heitä tuetaan myös heikkoina hetkinä.
Erkka V. Lehtola,
jalkapallokirjoittaja:
– Metsä on tietysti nähtävä puilta.
Me emme kuvittele, että kaikki kultamerkin suorittaneet klubilaiset ovat
taitavia. Taidot peleissä ratkaisevat.
Kisoissa on kuitenkin lajeja, jotka mittaavat melko tai erittäin hyvin perustaitojen, kuten lyhyen syötön ja pujottelun osaamista, ja kelpaavat siksi osaksi
harjoittelua.
Heidi Lindström,
maajoukkue, HJK:
– Jos joukkueita olisi vähemmän, niin
Ykkösestä olisi vaikeampi nousta, eikä
”ilmaisia” nousuja tapahtuisi enää, kuten esimerkiksi KPV tänä vuonna.
Anne Mäkinen,
jalkapalloilija:
– Jalkapallo on muuttunut viime vuosina rajusti, joten ehkä vanhemmat
valmentajat eivät enää ole oikein ajan
tasalla. Nuoret valmentajat ovat ennakkoluulottomampia ja aina valmiita

kokeilemaan uutta. Ja onhan selvää,
että yleisö pitää enemmän yllätyksellisestä futiksesta kuin vanhoihin kaavoihin kangistuneesta pelistä.
Joonas Sarelius,
jalkapalloilija:
– Tätä menoa Ykkösestä tulee vanhojen pelaajien hautausmaa, jossa nautitaan pitkästä lomakaudesta sekä
lyhyestä pelikaudesta. Ainakaan nuorten pelaajien kehittymistä tämä ei
edesauta.
Ari Nyberg,
erotuomariasiantuntija:
– Pelaajien olisi muistettava, että erotuomarikin on ihminen. Vaikka Tuomioista ollaan ehkä eri mieltä, toista
ihmistä ei saa kohdella epäkunnioittavasti. Erotuomareiden puolestaan on
puututtava jopa aikaisempaa tiukemmin pelaajien ja taustajoukkojen huonoon käytökseen, sillä muuten emme
saa asioihin muutosta.
Jyrki Heliskoski,
valmentaja, SPL:
– Ensin tulee taito ja sen jälkeen on kolmesataa metriä hevosenlantaa. Usein
sanotaan suomalaisen jalkapalloilun
menneen eteenpäin mitä taitoon tulee.
Kun muutkin ovat menneet eteenpäin,
meille eteenpäin meno voi tarkoittaa
jälkeen jäämistä. Jalkapallotaitoja kehittämällä pystyisimme ehkä pysymään
ainakin kilpailijoiden rinnalla.
Jaakko Nevanlinna,
valmentaja, HJK:
– Jos käy vaikka 3-5 kertaa viikossa fudistreeneissä, tarvitaan vähintään saman verran lisää liikuntaa muualta. Se
voi olla itsekseen pallon kanssa tree-

naamista tai vaikka uintia, yleisurheilua, lätkää tai salibandya. Pelkistä fudistreeneistä ei saa oikein millään niin
monipuolisia, että palvelisivat kaikkia
osa-alueita.
Mauri Forsblom,
toimituspäällikkö:
– Jos haluaa esimerkiksi menestyä 12vuotiaiden kansainvälisissä kutsuturnauksissa, lahjakkaimmat pelaajat on
kerättävä yhteen jo reilusti alle kymmenvuotiaina.
Marko Viitanen,
nuorisopäällikkö, SPL:
– Erilaisuus on sallittava. On kuitenkin muistettava, että Helsingissä tilanne on eri kuin vaikkapa Raumalla.
Täällä voidaan ottaa pelaajat edustusjoukkueisiin karsintojen kautta, mutta
Raumalla mukaan on hyväksyttävä jokainen, sillä muuten ei saada joukkuetta kasaan.
Tero Nieminen,
erotuomari:
– Erotuomarin on pystyttävä käsittelemään tunnetiloja ja johtamaan ihmisiä. Tällaiset ominaisuudet eivät usein
ole luontaisia, mutta niihin harjaantuu. Tuomarin itsetunnon on oltava
kunnossa ja hänen on ymmärrettävä,
miksi hän on kentällä.
Hans Stubbe,
VanPa:n puheenjohtaja:
– Aina on hyvä kysyä, että miksi lähtisit muualle. Päätös on mietittävä tarkkaan, sillä se, miltä tulevaisuus kuulostaa jossain muualla, ei aina vastaa
totuutta. Meillä jokainen saa pelata ja
toiminta on hauskaa, mutta onko asiat
niin muualla.

Erkki Valla,
KäPa:n toiminnanjohtaja:
– Jalkapallo vaatii älyttömästi toistoja.
Pelaajalle on valtava etu, jos pallo pysyy
koukussa jo nuorena. Tullakseen briljantiksi on opittava perusasiat aikaisin.
Satu Kunnas,
ex-maajoukkuemaalivahti:
– Maalivahdin tulisi olla ominaisuuksiltaan monipuolinen, mutta itse yritän
painottaa varsinkin jaloilla pelaamisen
merkitystä, avauksia ja ilmatilan hallitsemista maalivahdin-alueella. Maalivahdin on myös osattava avata suunsa
ja ohjata peliä. Toki ruohonjuuritasolta
lähdettäessä perusasioita tulee toistaa
toistamiseen ja maalivahdin perustekniikka on tärkeässä osassa harjoittelua. Lisäksi on tärkeää, että tiedostaa
mitä harjoitellaan, miten harjoitellaan
ja miksi harjoitellaan.
Gary Williams,
valmentaja, HJK:
– Epäonnistumisen pelkoa ei saa olla,
vaan on uskallettava joskus tehdä
haasteellisiakin asioita. Valmentajan
yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin auttaa pelaajia löytämään ratkaisut pelitilanteissa. Jo harjoituksissa heidät on
opetettava ratkomaan ongelmia.
Pertti Kemppainen,
Tanoken luoja:
– Kun lähdemme valmentamaan pieniä
lapsia, suurin osa meidän harjoituksistamme tapahtuu käsin. Eli sen jälkeen,
kun he hallitsevat kädellä pallon, siirrymme jalkoihin enemmän. Eli ei voi
ajatella, että siirrytään suoraan jalkoihin. Kädet on hallittava. Jalkatyötä aletaan harjoitella heti, mutta sitä harjoitellaan enemmän ilman palloa.

Mika Halmetniemi,
valmentaja, Lahti:
– Sekä Reippaassa että Kuusysissä
on määrätietoisesti rekrytoitu entisiä
pelaajia junnuvalmennukseen. Heille
kuuluu kiitos siitä, että näitä liigatason timantteja tuntuu löytyvän säännöllisesti.
Boris Wistuba,
valmentaja, F.C. Honka:
– Yritämme luoda seuraan ison perheen
tunnelmaa. Valmentajat ovat seurassa
pelaajia varten, ja haluamme, että juniorit uskaltavat tulla puhumaan meille
kaikista asioista. On tärkeää, että tietää muun muassa perhetaustoista, sillä
niilläkin on suuri merkitys pelaajan kehittymisessä.
Erkka V. Lehtola,
valmentaja, HJK:
– Kyllähän se fakta on, että osaajat
ovat vähissä junnujen valmennuksessa.
Nuorempiin ikäluokkiin ei saada tarpeeksi päteviä valmentajia. Tämä on
yksi isoista ongelmista lasten valmennuksessa. Vanhoilla pelaajilla olisi varmasti annettavaa, mutta on iso haaste
saada heitä mukaan.
Marko Viitanen,
nuorisopäällikkö, SPL:
– Yksi syy miksi maajoukkuepelaajia
kasvaa pienemmillä paikkakunnilla
on, että heidän roolinsa seuroissa on
valtava. He pelaavat monessa ikäluokassa ja ovat kunkkuja tehden paljon
maaleja.
Oheiset lainaukset on tehty 90min lehden numeroista.
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Lipan
KPV:n vuotta voi rehellisesti
ja oikeutetusti kuvata arvosanalla hyvä. Kiitettävään olisi
tarvittu pisaran verran enemmän onnistumisia miehissä ja
junioripuolellakin. Naiset tuon
rajan tavoittivatkin, lähtökohdat huomioiden. Miesten menestystä rasittivat muutamat
”turhat” kotitappiot, vaikka toisaalta vieraissa ne tulivat pääosin kuitatuksi. Syksyn menestys hakee turhaan vertaistaan
seuran historiassa. Kuinkahan
rauhallisesti nukkuivat yönsä
kaupungin budjetista päättävät ja mitä mahtoi pitää sisällään heidän iltarukouksensa,
kun tuli selväksi, että KPV onkin mukana liigakarsinnassa?
Sikäli mikäli iltarukous on ohjelmassa. Joka tapauksessa kiitokset Jarmolle ja Olli-Pekalle
miesten sekä Kaille ja Lasselle
naisten luotsaamisesta tavoitteiden mukaisiin, jopa ne ylittäviin, saavutuksiin.
Nuorissa henkilökohtainen
KPV-toiveeni oli saada A tai B
ylimmälle sarjatasolle. Junioreissa parasta oli harrastajamäärässä tapahtunut toiseksi suurin kasvu piirin alueella kasvu.
Siitä suurin kunnia tulee työn
laadulle, jonka takuujoukkona
on Hakalan Tapsan motivoima
70-lukuinen ohjaajien joukko.
Mieltä lämmitti myös tieto
siitä, että joukkoon ovat liittyneet mm. Marko Lehtonen ja
Petri Haapasalo. Molemmilla
pitkä ja hieno pelaajaura takana, josta riittää oppia jaettavaksi ja ennen kaikkea ohjeita
jalkapallotaitojen omaksumiselle.
***
Vuosi on ollut varsin mielenkiintoinen koko suomalaiselle
jalkapalloilulle, vaikka mitään

alta
suurta ei saavutettukaan suuresta maaottelumäärästä huolimatta. Myönteisimpänä jäi
mieleen syksyn maaottelu Saksaa vastaan, Jättiyllätys oli lähellä siitäkin huolimatta, että
ottelussa eivät enää olleet suuret panokset kyseessä. Taidollisesti Suomen esitys jätti uskon elämään, että joskus tuo
kaivattu menestys saattaa tullakin. Maansurulta vältyttiin,
toisin kuin Ruotsissa. Naiset
ja Pikku-Huuhkajat olivat lopputurnauksissa, mutta tulos
oli ennakkoveikkausten mukainen. Tiukan paikan tullen
vastus osoittautui vain liian
kovaksi, kuten muillekin maajoukkueille.
Lokakuussa julkistettiin tieto
”Huippujalkapalloilun ohjausryhmän” perustamisesta ja siihen nimetyistä henkilöistä.
Mukana on myös Juha Reini
varsin nimekkäässä etelän miesten joukossa. Siitä nimilistasta,
joka on näkynyt julkisuudessa
kaipaa naisedustusta. Ohjausryhmällä on vuoden verran aikaa tämän hetken tilanteen
analysointiin ja suomifutiksen
valmennuslinjan suuntaviivojen luomiseen. Kokoontumisia
on vuoden aikana peräti kahdeksan, kertoo huippujalkapallojohtaja Petri Jakonen 90-min.
lehdessä. Tämän hetken tilanteen luulisi olevan helpommin
kirjattu kuin visiot tulevaisuuteen, kun yhdeksi tavoitteeksi
on asetettu nousu Euroopan
top-10:n joukkoon. Sen enempää kritisoimatta asiaa on mielenkiintoista jäädä odottamaan
loppuraporttia ja toivottaa ryhmälle rakentavaa työmotivaatiota ja hyvää lopputulosta.
***
Edessä on jälleen MM-vuosi ja

KPV:n fanit olivat kannustamassa Jyväskylässä ja saivat tunnustusta hyvästä käytöksestä.
tiedossa ovat ne 32 maata, jotka
nähdään kesäkuussa Etelä-Afrikassa tavoittelemassa lajin herruutta. Kovin suuria yllätyksiä,
Venäjää lukuun ottamatta, karsinnat eivät tarjonneet, vaikka
joillekin suurista maista karsintojen läpäisy tuotti paljon ylimääräistä tuskaa ja hikeä, ehkä
parhaina esimerkkeinä Argentiina ja Ranska. Juuri Ranskan pääsy kisoihin jätti ikävän
maun ja nosti mieleen videotarkistuksen mahdollisuuden.
Toinen ikävä juttu oli myöhäissyksyllä ilmi tullut lahjontaskandaali eurooppalaisessa
seurajalkapalloilussa. Mihin se
johtaneekaan?
Usein se tulee mieleen ja häiritsee tv-pelien katsomista. Katsoessani Barcelonan ja Interin marraskuista peliä muistui
mieleen edesmenneen, ansioituneen KPV:n pelimiehen Sulo
Ruohon toteamus, että hyvää
jalkapalloilua näkee enää vain
televisiosta. Tuo peli ja varsinkin ensimmäinen jakso oli jalkapalloilua parhaimmillaan.

Kyllä harvoin on kolme varttia
mennyt niin nopeasti.
***
Tietokone ja helpot laji. Siinä
kaksi syyllistä, joiden vaikutus
näkyy ja tuntuu tämän päivän
juniorijalkapalloilussa. Tietokoneen turmiollisuutta nuorten vähentyneeseen liikkumiseen ei kiistä kukaan. Helpoilla
lajeilla taas ymmärretään niitä
lajeja, joissa kengän alle pistetään joitain ylimääräistä ”apuvälinettä” tai yläraajoihin haetaan jotain kättä pitempää.
Valitettavasti nämä ovat vieneet monta lahjakkuutta jalkapallon parista.
Tuohon tosiasiaan puuttui
aikanaan myös puheenjohtajamme Olli Telimaa. Hän osasi
yleensä katsoa asioita hieman
pitemmällä periodilla. Mutta
ovat siihen sittemmin yhtyneet
monet kokeneet pelimiehetkin
ja jopa valmentajien suusta on
nähty asia näin. Olli totesi kerran, että jalkapallo on maail-

Järjestysmiesten kaarti on tärkeä ja vastuullinen lenkki seuratoiminnassa. Pelikauden päättäjäisissä olivat paikalla Hannu Helasterä (vas.), Pekka
Kivelä, Ilkka Pohjoismäki, Tarja Muhonen, Hannu Litmanen, Kalevi Tyynelä, Lasse Vikman, Tauno Markkanen, Kari Markkanen ja Sami Kippo.

man vaikein urheilulaji ja jos
siinä vielä aikoo menestyä, niin
se vaatii kärsivällisyyttä harjoittelussa ja kaiken lisäksi siinä
tulee hiki. Helpoissa lajeissa ei
välttämättä näin käy.
Pystyykö nykyaika vastaamaan haasteeseen ja tekemään
lajista niin mielenkiintoisen,
että useammat nuoret 12–15
vuoden kriisivaiheessa valitsevat jalkapalloilun. Yksin raha ja
pilvilinnat suurista pelaajapalkkioista eivät sitä tee. Päävalmentajamme Jarmo Korhonen
nosti pelikauden päättäjäisissä
esiin neljä elementtiä miehille
tavoitteiden saavuttamiseksi:
sitoutuminen, keskittyminen,
asennoituminen ja ilmapiiri.
Nuo sopivat peruspilareiksi
myös nuorille, jotka pohtivat
pelaamisensa jatkoa.
Helppo siihen on lisätä, että
taitopohjan täytyy olla rakennettu tuossa ikävaiheessa hyväksi.
***
Vuosi on ollut kentillä tuloksiltaan KPV:lle hyvä, kuten
alussa totesin. Green Familyosiossa tässä lehdessä on lisää
hyviä uutisia, mutta on siellä
sellaisiakin, jotka pysähdyttävät muistelemaan lyhyttä ajallisuuttamme. Henkilökohtaisesti tuo liittyy Kalevi ”Heru”
Tiaiseen, joka johdatti ´50-luvun naapurina minut jalkapallon pariin. Palauttelin Herulle
palloja, kun hän harjoitteli
Leenalanperän kulmilla laukaisutaitoaan ja johdatti minut sitten liittymään seuraan
ja Vänin kouluun. Lukemattomia kertoja tuli sen jälkeen
pohdittua yhdessä seuran asioita. Ikimuistoisin on se tapahtuma´60-luvulta, kun entisen Askon – nykyisin Nordean
– kulmalla pohdimme pidettyjen kunnallisvaalien tuloksia ja iloitsimme kaupunginvaltuuston saaneen vahvan
jalkapalloedustuksen. Merkittävämpi KPV:n kannalta oli
se, kun keskustelun päätteeksi
marssimme Vapen konttoriin
kertomaan esityksemme Peltoniemen Jukalle. Siitä lähti liikkeelle vyöry, joka nosti KPV:n
nopeassa tahdissa suurten joukkoon ja ihmeellisiin saavutuksiin. Kiitoksista suuri osa kuuluu Herulle.
vote
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GREEN FAMILY
Vainajia. Elokuun 22 päättyi
Kokkolassa Seppo Pernun maallinen vaellus. Hän olisi täyttänyt marraskuussa 90 vuotta.
Seppo toimi aikoinaan kaupungin liikunnanohjaajana ja
sittemmin Torkinmäen koulun
talonmiehenä. KPV:n toimintaan hän liittyi ollessaan liikunnanohjaaja ja kuului tuolloin seuran juniorijaostoon,
jonka johdolla seura voitti Palloliiton kymmenen vuotta kestäneen toimintakilpailun. Liikuntakoulutuksen saaneena
hän kävi pitämässä KPV:lle lihaskuntoharjoituksia. Seppoa
jäivät lähimpinä kaipaamaan
lapset perheineen.
Syyskuun neljäntenä nukkui
ikiuneen Kokkolassa Erkki Leppänen 83 vuoden iässä. Erkin
muistavat varsinkin vanhemman polven jäsenet uskollisena taustajoukkoihin, lähinnä joukkueiden huolto- ja
järjestysmiestehtäviin osallistuneena. Puoliso ja tytär jäivät Erkkiä kaipaamaan seuran
jäsenten ohella.
Syyskuun 26 levisi tieto, että
edellisiltana oli päättynyt Kalevi Tiaisen maallinen vaellus
84 vuoden iässä. Kappalainen
Hannele Winter siunasi hänet 10.10. haudan lepoon ja
palautti siunauspuheessaan
mieliin ne monet osallistumiset, joissa Kalevi elämänsä aikana ja lähinnä vapaa-aikanaan oli ollut mukana. KPV:
n kukat arkulle laskivat Kalle
Hongell ja Pekka Kuusela. Kalevia jäivät lähinnä kaipaamaan Lisbeth-puoliso, kolme
tytärtä perheineen sekä kaksi
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sisarta. Kalevi sai viimeisen leposijan perhehaudasta, jonka
naapuriruudussa lepää rovasti
Sakari Huima ja muutaman
metrin päässä on kolmannen
palloveikon, Vilho Lampisen
hautapaikka. Toisaalla tässä
lehdessä kerrotaan enemmän
Kalevin osuudesta KPV:n toimintaan.
Keskipohjanmaasta voitiin lukea, että marraskuun toisena
päättyi Olof ”Olle” Saksan
maallinen taivallus 78 vuoden
iässä. Olle pelasi juniorivuodet
KPV:ssa ja sen jälkeen lähinnä
kakkosjoukkueessa, mutta tilastoista löytyy hänen kohdallaan myös yksi peli – 1949
– edustusjoukkueessa. Myös
jääkiekko kuului hänen harrastuksiinsa. Lähimpinä jäivät
häntä kaipaamaan puoliso ja
lapset.
Syntymäpäiviä. Toimituksen
tiedossa olevat loppuvuodelle
ajoittuvat jäsenistön juhlapäivät kerrottiin kevätnumerossa.
Nyt voidaan raottaa tulevaa,
seuran juhlavuonna merkkipaalulle yltävien osalta. Heitä
ovat ainakin 50-kymppiset Kaj
Huuhka, Stephen Clarke, Peter
Haldin, Sakari Junnilainen, Jan
Lindgren, Vesa Salo, Markku
Tornikoski – 60-kymppiset
Markku Ylä-Jokisalo, Raimo
Mattila, Olavi Paavolainen,
70-kymppiset Seppo Paavolainen ja Timo Vanhakangas 85vuotiaat Olli Hongell ja Eino
Rokala. Lisäksi tasavuosipaalulle yltävät seurassa esiintyneistä entisistä pelimiehistä
ainakin Richard Wilson 50 ja
Henry Bergström 60.

Puheenjohtaja: Risto Pouttu
Hallitus: Pekka Kuusela, Hannu
Laakso, Timo Mämmi, Vesa Pihlajamaa, Jukka Ylikarjula, Janne Ylinen (vpj)
Sihteeri: Jouko Vierimaa
Kunniapuheenjohtaja:
Jorma Nikkanen

KPV:n lailla myös yhteistyökumppani Halpa-Hallille tuli 40 tuloksekasta vuotta täyteen. Sitä muisteltiin luovuttamalla kauppaneuvos
Esko Yliselle oikealla numerolla varustettu KPV:n pelipaita. Tapahtuman todistivat muiden mukana Risto Pouttu ja Janne Ylinen.

Avioon. Tuoreimpana uutisena tälle palstalle tuli tieto,
että vuoden 1997 KPV-juniori
Jukka Hakala avioitui Kokkolassa 21.11. norjalaisen lastentarhaopettaja Andrean Osteseterin kanssa. Perhe asuu Norjan
Notoddenissa. Pariskunnan aikaansaannoksia ovat nelivuotias Emil ja puolivuotias Melida.
Vauvoja. Green Family-palstalle on tullut tieto seuran perhepiirin kasvamisesta ainakin
kolmella pienokaisella. Päivänvalon näkivät ensimmäisen
kerran 22.8. Jenni ja Janne Ylisen kolmas lapsi, joka oli tyttö
sekä Maaret ja Niko Kalliokosken esikoispoika. Suvi-Tuulia
ja Jaska Pensaaren perhe kasvoi toisella pojalla 18.10. Onnittelut.

Lokakuussa pikkulinnut laulelivat, että Laila ja Kenth Myntistä on tulossa mummu ja
vaari. Kihlapari Heli Ylikorpi
ja Henri Myntti nimittäin on
saamassa kunnon joululahjan.
Toivottavasti kaikki sujuu loppuun saakka onnellisten tähtien alla.
Opiskelu. Kevään Pallo-Veikko
valmistui ennen kuin oli tietoa opiskelutuloksista. Niinpä
nyt on tilaisuus välittää onnitteluja lvi-asentaja Aleksi Paavolaiselle ja puusepäksi valmistuneelle Satu Kivijärvelle.
Ylioppilaiksi kirjoittivat Toni
Räisälä, Pekka Leskinen, Ina
Mannström ja Ella Seppälä.
Onnittelut lähetetään myös
heille ja menestystä uravalinnoissa.

Joulupuurolla muisteltiin
Seuran seniorijaosto on kuluneen vuoden aikana järjestänyt iltakahvitilaisuuksia seuran eri sidosryhmille. Klubille
on kokoontunut johtokuntien/hallitusten jäseniä. edustusjoukkueessa
pelanneita
sekä viimeksi pallo-siskot ja
järjestysmiehet. Tilaisuuksiin
on osallistuttu ilahduttava
runsaasti ja palaute on ollut
poikkeuksetta myönteistä. Tilaisuuksiin on hankittu yksi
pitempi puheenvuoro, mutta
tärkein tavoite on ollut saada
osallistujat tuntemaan olevansa yhtä perhettä – Green
Familya.
Marraskuun puolivälin paikkeilla vieraina seuran klubilla
olivat pallo-siskot ja järjestysmiehet. Tilaisuuden vierailevana tähtenä oli edustusjoukkueen lääkäri Hajo Weitz. Hän
kertoi ikäihmisiä enemmän
koskettavista lonkka- ja polvivaivoista ja tulipa hieman tietoa osteoporoosistakin.
Puheenjohtaja Risto Pouttu
kertoi seuran ajankohtaisista
asioista ja korosti hyvän seurahengen merkitystä. Parituntista tapaamista piristivät jouluinen maittava riisipuuro ja
torttukahvit sekä tietysti itse
tuttujen tapaaminen ja vanhojen kokoontumisten muis-
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JAOSTOT
Edustusjoukkue: Risto Pouttu
pj, hallitus
Juniorijaosto: Tapio Hakala (pj),
Petri Gustafsson (taloudenhoitaja), Rolf Mannström, Vesa Nurmi,
Marko Palosaari, Jouko Vierimaa ja
Timo Åstrand
Järjestysmiesjaosto: Pekka Kivelä (pj), Hannu Helasterä, Pekka
Kuusela, Hannu Litmanen ja Lasse
Vikman
Markkinointijaosto: Hannu Ritola (pj), Matti Laitinen ja Janne
Ylinen
Naisjaosto: Kalle Myllykangas (pj), Peter Haldin, Laila Myntti,
Pekka Nokso-Koivisto, Juha Kola
Pallo-Siskot: Pia Savolainen (pj),
Tuula de Jong, Outi Oosi-Overton,
Sirpa Rita, Elina Räisälä ja Pia
Tastula
Seniorijaosto: Matti Järvi (pj),
Voitto Kentala, Esa Keski-Korhonen, Matti Leskelä, Seppo Paavolainen, Jukka Peltoniemi, Asko Rintapää, Asko Sallamaa, Eero Vantunen
(Pappakerhon pj)
Tiedotusjaosto: Jouko Vierimaa
(pj), Tapio Hakala, Voitto Kentala,
Juha Kola ja Risto Pouttu

N:o 77
Kädessäsi oleva on järjestyksessä 77. Pallo-Veikko. Lehti on
toteutettu aikaisempia nuotteja
myötäillen. Lehti on painettu ArtPrintissä Kokkolassa ja painosmäärä on 19.000. Lehti jaetaan
Kokkola Jakelun toimesta kantakokkolalaisiin talouksiin.
Sisältö lehteen on tuotettu seuran tiedotus- ja markkinointijaostojen toimesta. Ilmoitusten osalta
vastaavana on ollut Reijo Ruotsalainen. Kuvissa ovat avustaneet
Jorma Uusitalo, Päivi Karjalainen ja
Jukka Lehojärvi. Lehden taitosta on
jälleen huolehtinut Pena Heikkilä.
Toimituksellista tekstiä ovat eniten
tuottaneet Tapio Hakala, Juha Kola,
Jouko Vierimaa ja Voitto Kentala.
Lisäksi on avustuksia saatu eri
juniorijoukkueilta.

Varttuneempien pallo-siskojen pöydässä olivat Eira Seppälä vas., Silpa Rintapää, Jenny Mäntylä, Annikki
Heikkilä, Terttu Sallamaa, Aira Järvi, Maj-Len Friis ja Leena Telimaa.
teleminen. Paikalla oli nimittäin useita pallo-siskoja ja
järjestysmiehiä, joista osa on
jo siirtynyt nauttimaan eläkepäivistä seuratoiminnankin
osalta. Pallo-Siskoista paikalla

olivat mm. vuonna 1952 jaoston perustavassa kokouksessa
mukana olleet Leena Telimaa
ja Annikki Heikkilä ja järjestysmiesten iäkkäintä polvea
edusti Kalevi Tyynelä.

Seniorijaoston piirissä on päätetty jatkaa ensi vuoden puolella vielä jäljellä olevien seuran
sidosryhmien kokoontumisia.
Sellaisia ovat ainakin junioriohjaajat ja yhteistyökumppanit.

Lehden toimitus kiittää kaikkia yhteistyöhön osallistuneita. Kiitämme eritoten niitä yrittäjiä, jotka
ilmoituksin ovat varmistaneet jo
46 vuotta katkeamattomana jatkuneen Pallo-Veikon tämänkin numeron ilmestymisen.
Lehden toimituskunta toivottaa kaikille lukijoille ja yhteistyökumppaneille Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta.
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Jalkapallon taustapeilistä
Radion jalkapallon taustapeilistä kesän tilipäätöstä katselivat samat, muutamat etelän
”asiantuntijat”. Samat fraasit,
kommentit ja kehumiset sieltä
näkyivät kuin mihin harveneva
asiantuntijayleisö on jo vuosia
tottunut ”toi, fudis, okei”. Ilmeisesti tuo kommentoiva väki
on tyytyväinen palkkaukseensa
ja pysyvyyteensä, koskapa tuo
onneton mestaruussarjan nimenmuutos ”veikkausliigaksi”
on yhä jees? Vakioveikkauksessa tosin on maailmanlaajuisestikin jalkapalloa ja Englannissa liigaa, mutta Suomessa on
mestaruussarja, ja muut vuosikymmeniä toimineet tulee palauttaa.
Jo monet vuodet näyttää
tähdätyn kuin tuskassa EM- ja
MM-kisoihin ja valtakunnallinen kasvatus- ja valmennustyö on korvautunut tsempillä
ja tuurilla seilaamiseksi. Täytyy olla johdoissa vikaa, jos tason surkeutta ei ”mielettömän
loistavilta” syötöiltä ja pallon
pomppimisilta ja karkailuilta
huomata. Kun peliteknillinen
pallonhallinta puuttuu, on pelaaja ennen palloa maalissa.
Tytöillä se on parempi, liekö
naisellisesta pehmeydestä johtuen ja hehän ovat jopa MMtasolla!
Kotimaan sarjat tulee pelata
koko maan laajuisina ja mestaruussarja esim. 16 joukkueen
laajuisena eli mahdollisuudella
Torniota ja Rovaniemeä myöten. Sieltä tulevat edustuskelpoisuus ja menestyminenkin

maaotteluissa Rytkösen, Lehtovirran ja Litmasen tapaan,
kun perusta taidolle on luotu
pienestä pitäen epäitsekkäiden
juniorikasvattajien opein ja
vanhempien tuella. Kun raha
taklasi johtajat ja paljolti pelaajatkin, jalkapallosta tuli potkimista ja tasaista vääntöä, painimista.
Selostajien huuto ja haastattelijoiden mieletön kehuminen
sekä katsojille kumartelut ovat
korvanneet vaatimattomamman osaamisen. Katsojaa eivät
nuo oheistoiminnot houkuttele leikillisestä pallottelusta ja
tekniikan osaamisesta lähtevän
tapaan ilman pakonomaista tulokseen pyrkimistä. Sen todistavat myös Maracana-stadionilla
esitetty taito ja katsojaluvut
Rio de Janeiron laitamilta lähteneinä.
Taustapeilistä eivät näy nykyjohtajille enää di Stefanon
ja Puskasin osaaminen, Stanley Matthewsin velhous ja Pelenkin laitakaupungin leikeistä
jalostunut suurenmoinen taito
lienee unohtunut siirtää nykyisiin peleihin. Raha ei sitä tuo,
mutta on apuna ja sitä pitäisikin ohjata sieltä kabineteista ja
liitoista nuorten ja lasten kasvattamiseen ja heidän valmennukseen. Sitä me haluamme
katsojinakin. Meidän peilistä
näkyy yhä taitojalkapallo, ensin kasvattajana, myöhemmin
ehkä MM- ja olympialaisissakin…okey?
Jaakko Ruokoja

Palvelemme:
ma-pe 9.30-19
la
9.30-15
su
12-16

