
Arvoisa lukija!

Sarjakausi 2008 on pyöräh-
tänyt käyntiin. Harjoituskausi 
ja valmistautuminen sarjaan 
ovat edustusjoukkueen osalta 
kulkeneet myötätuulessa. Mi-
ten kauden avausottelu JJK:ta 
vastaan meni, sen tiedätte jo. 
Avausvastustajamme on yksi 
nousijasuosikki veikkausliigaan. 
Päävalmentajamme Jarmo 
”Jamo” Korhonen on käskyttä-
nyt uudistunutta joukkuetta to-
della mallikkaasti. Mielenkiinto 
edustusjoukkueen harjoitusot-
teluihin ja jopa harjoituksiin 
on ollut yllättävän suurta, 
jonka myös pelaajat ovat posi-
tiivisesti noteeranneet.

KPV:n seuratyöhön liittyy 
toki muutakin kuin miesten 
edustusjoukkue. Uusi halli-
tus otti ensitöikseen selvittää 
KPV:n olemassaolon tarkoituk-
sen eli tehtävän. Tästä jatkettiin 
tavoitekuvan rakentamisella 
ja tavoitteiden asettamisella 

vuosille 2008 – 2015. Miten ja 
millä resursseilla edellä mai-
nittu toteutetaan, siinä riittää 
töitä koko jäsenistölle.

Yksi perustekijä on omien 
junioreiden, poikien ja tyttö-
jen, kasvattaminen portaittain 
”vihreällä linjalla” aina edus-
tusjoukkueisiin saakka. Tällä 
turvataan omien ja oman 
alueen pelaajien runsaslukui-
nen esiintyminen KPV:ssa kor-
keimmalla tasolla. Selvitystyö 
miten ja millä resurssilla tämä 
tehdään – ihmisten ja tietotek-
niikan avulla – on loppusuo-
ralla ja päätökset lienee tehty 
tätä lukiessanne.

Jäsenmäärän kasvattami-
sen hallitus otti myös yhdeksi 
päätavoitteeksi. Toimivalla ja 
menestystä hakevalla seuralla 
on oltava runsaslukuinen jäse-
nistö. Jäsenistö on se liikkeelle 
paneva voima, millä ja miten 
me seuraamme hoidamme. Jä-
senistöstä me saamme sitoutu-

neita ja osaavia ihmisiä, resurs-
seja erilaisiin tehtäviin. Toivon 
ja odotan, että TE kaikki kut-
sun saaneet ja muutkin KPV:ta 
ja sen ”vihreää perhettä” po-
sitiivisesti ajattelevat ihmiset 
ja yhteisöt liittyisitte mukaan 
jäseniksi. Lisää jäseneduista ja 
jäseneksi liittymisestä voitte lu-
kea toisaalta tästä lehdestä.

Pallo-Siskojen pyyteetön 
työ on osoittautunut suun-
nattoman tärkeäksi koko seu-
ratoiminnalle ja tuntuu siltä, 
että sen merkitys vain kasvaa. 
Tämä, monestikin näkymätön 
työ luo pohjaa sille näkyvälle ja 
”maistuvalle” työlle, josta seu-
raamme myös arvostetaan –tai 
arvostellaan. Toivotan Pallo-
Siskoille hyvää yhteistä alkavaa 
sarjakautta ja lisää innokkaita 
uusia Pallo-Siskoja joukkoon 
mukaan.

Jo tässä vaiheessa on hyvä 
esittää lämmin kiitos hyvästä 
yhteistyöstä kaupungille. Hen-

kilöt, jotka ovat vastuussa lii-
kuntapaikkojen kunnostuksesta 
ja käytöstä, ovat aktiivisesti teh-
neet voitavansa. Säiden herralle 
ihminen on voimaton.

Lopuksi lausun suuren kii-
toksen lukuisille yhteistyö-
kumppaneillemme. Te olette 
lähteneet mukaan toteutta-
maan tavoitekuvaamme; teh-

dään KPV:stä alueemme johtava 
jalkapalloseura, jossa lapsemme 
voivat kehittyä ja kasvaa kun-
non kansalaisiksi ja edetä ky-
kyjen ja taitojen edellyttämille 
korkeille tasoille mahdollisuuk-
siensa mukaan hienon harras-
tuksen parissa.

Risto Pouttu
Puheenjohtaja
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Haasteisiin ja tavoitteisiin
rohkeasti – ja yhteistyöllä

la 3.5. KPV JJK
su 11.5. KPV TPV
su 18.5. FC Viikingit KPV
su 25.5. KPV Atlantis FC
to 29.5. PS Kemi KPV
su 1.6. KPV JIPPO
su 8.6. FC Hämeenlinna KPV
to 12.6. KPV VIFK
su 29.6. KPV GrIFK
la 5.7. PK-35 KPV
la 12.7. TP-47 KPV
su 20.7. KPV KäPa
su 27.7. KPV AC Oulu
su 3.8. TPV KPV
su 10.8. JJK KPV
to 14.8. KPV FC Viikingit
su 17.8. Atlantis FC KPV
su 24.8. JIPPO KPV
la 30.8. KPV PS Kemi
to 4.9. VIFK KPV
su 14.9. KPV FC Hämeenlinna
su 21.9. GrIFK KPV
la 27.9. KPV PK-35
la 4.10. KäPa KPV
su 12.10. KPV TP-47
la 18.10. AC Oulu KPV

Ykkönen


