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KPV:n naiset pelaavat
I divisioonassa

Ylärivi vasemmalta: Riku Willman (valm), Sanni Omobolanle, Laura Tolonen, Henna Kuusela, Rachel Ayegba, 
Sara Myntti, Ella Seppälä, Iina Mannström, Vesa Hohenthal (II-valm). Alarivi vasemmalta: Emmi Niskakangas, 
Marja Mäntylä, Satu Kivijärvi, Nina Joukainen, Milla Vierimaa, Semola Akinlose, Elisa Nikula. Lisäksi joukkue-
kuvasta puuttuvat Saila Puumala, Didi ja Hope.

Viime kaudesta ei paljon muis-
telemista jäänyt, mutta toivot-
tavasti siitä jotain opittiin. 
Palataan kuitenkin sen verran 
menneeseen, että sarjapaikka 
säilyi loppujen lopuksi neljän 
pisteen turvin. Taakse jäivät pu-
donneet Klubi 04, PP-70 ja GBK, 
sekä juuri viivan yläpuolelle yl-
tänyt TPV. Kaikki pisteet olivat 
tärkeitä, mutta ratkaisevaan 
rooliin nousivat kieltämättä 
paikallisottelut, joista vihreäpai-
dat saalistivat täyden potin, eli 
kuusi pistettä. Tourun johdolla 
nyhjättiin ”gebiksestä” keväällä 
1-0 voitto, ja syksyllä Halosen 
neuvoilla mentiin päästä pää-
hän maaleja tehden voittoon 
numeroin 4-3. Muuten kausi jäi 
mieleen suurena pettymyksenä, 
josta osansa saavat ottaa kaikki 
osapuolet.

Muutokset tuntuvat talven 
perusteella tehneen tehtävänsä, 
ainakin joukkueen osalta. Kaksi 
edelliskautta joukkue on profi-
loitunut enempi valmentajaan 
ja puheenjohtajaan. Nyt tekemi-
nen on ollut rauhallisempaa ja 
määrätietoista. Valmennustieto-
utta haettiin idästä, pelaajahan-
kintoja on onnistuttu tekemään 
pääsääntöisesti valmentajan toi-
veiden mukaan ja harjoittelussa 
on ollut tekemisen meininki. 
Tulokset talven harjoituspe-
leissä ovat olleet erinomaisia ja 
tunnelma joukkueen ympärillä 
on kasvanut koko ajan luotta-
vaisemmaksi. PS Kemi kaatui 
selkeästi vaikka rankkarit pot-
kittiin hallin seinille ja nyt vai 
odotetaan mielenkiinnolla, että 
sarja alkaisi.

Keskuskentän harson alle on 
kuulemma ollut kurkkijoita ja 
odotukset kauden avaamiseen 
keskuskentällä ovat suuret. Vih-
reäpaidat ovat osoittaneet, että 
hallijalkapallo on hallinnassa, 
mutta pisteet tullaan jakamaan 
ulkona. Ulkona pelin tempo hi-
dastuu hallipelaamiseen nähden 
ja peliä täytyy pystyä pelaamaan 
yksikertaisesti ja ehkä hiukan 
nopeammin eteenpäin kuin hal-
lissa. Asiat ovat varmasti ”idän 
isoäänisellä miehellä” tiedossa 
ja talven perusteella asiat välit-
tyvät myös joukkueelle. Hiukan 
katsomossa mietityttää, kuka 

maalit tulee tekemään, mutta 
toivottavasti siihenkin saadaan 
ratkaisu heti ensimmäisessä pe-
lissä kovaa Jyväskylää vastaan.

Jalkapallovaltikka Kokkolassa 
on edustusjoukkueen osalta 
tällä hetkellä tukevasti Pallo-
veikkojen otteessa. GBK:n pu-
dottua näyttää, että punavalkoi-
sissa vedetään hiukan henkeä ja 
mietitään mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Aseman säilyttä-
minen vaatii kovaa työtä niin 
joukkueelta kuin seurajohdolta 
ja toivottavasti näkemystä asioi-
den kehittämiseen löytyy. Val-
mentajan työn jälki joukkueessa 
näkyy jo nyt, ja johtokuntakin 
on lähtenyt liikkeelle taustojen 
laajentamiseen jäsenhankinnan 
kautta. Joukkueen rakentami-
nen on kuitenkin pitkä prosessi 
ja seuran kehittäminen täytyy 
olla jatkuvaa. Edustusjoukkueen 
menestyessä työ helposti unoh-
tuu ja kaikki tuntuu olevan kun-
nossa.

Suurin miinus palloveikoissa ja 
nopea korjaamisen paikka löy-
tyy reservijoukkuetoiminnan ja 
A-junioritoiminnan kohdalla. 
Junioritoiminta pyörii B-junio-
reihin saakka, mutta siitä hyp-
päys edustusjoukkueeseen on 
aivan liian suuri. Tällä hetkellä 
ei välimaastossa ole muuta kuin 
suuria puheita ja asia täytyy 
korjata mahdollisimman pian. 
Omavaraisuus on seuralle eh-
dottoman tärkeää monessakin 
mielessä.

Valtakunnan lehdissä pallo-
veikkoja on veikkailtu kolmen 
parhaan joukkoon. Mielestäni 
talvi antaa hyvät perusteet 
odottaa menestystä, mutta pis-
teet täytyy joukkueen poimia 
peli kerrallaan. Toivottavasti 
katsojat tulevat keskuskentälle 
heti ensimmäisistä peleistä al-
kaen ja kiinnostus divaripelei-
hin ylittää pienessä kaupungissa 
seurarajat. Yhteistyön alkeita yli 
seurarajojen on opeteltu akate-
miapeleissä urheilullisesti hy-
vin tuloksin. Olisiko nyt aika, 
jolloin katsojat ylittävät rajoja 
tulemalla edelliskesää runsaim-
min joukoin KPV:n peleihin. 
Nähdään keskuskentällä.

Kulmalipun takaa

Jännittävää ja tasaista
jalkapallokautta luvassa

Viime kaudella upeasti pe-
lannut naisjoukkueemme 
nousi kesän päätteeksi I divi-
sioonaan. Valmistautuminen 
uuteen kauteen alkoi tammi-
kuun alusta ja on sujunut ihan 
hyvin, jos katsoo harjoitus-
kertojen määrää. Joukkueella 
on kuitenkin ollut vaikeuksia 
saada viikkoharjoituksiin pe-
laajia kasaan erilaisten opis-
kelu- ja työesteiden vuoksi. 
Harjoitukset on vedetty hyvin 
usein pelkästään 5-7 pelaajan 
voimin.  Joukkuetta valmentaa 
edelleen Risto Willman ja hän 
on saanut kaverikseen kakkos-
valmentajan/joukkueenjohta-
jan Vesa Hohenthalin.  

Joukkue menetti viime kau-
den kokoonpanostaan kes-
keisiä pelaajia, mutta on kui-
tenkin saanut uusia, taitavia  
pelaajia Ylivieskasta ja Seinä-
joelta. Nuori ja taitava ylivies-
kalainen Emmi Niskakangas 
hakee I divisioonasta lisähaas-

tetta kehittymiselleen ja näin 
päätyi tekemään myös Marja 
Mäntylä Seinäjoelta. Joukku-
eessa pelaavat edellä mainittu-
jen lisäksi Nina Joukainen, Ella 
Seppälä, Iina Mannström, Satu 
Kivijärvi, Elisa Nikula, Milla 
Vierimaa, Sara Myntti, Emi-
lia Jansson, Henna Kuusela ja 
Saila Puumala. 

Lisäksi joukkueeseen ovat 
palanneet nigerialaiset Semola 
Akynlose ja Rachel Ayegba 
(maalivahti), jotka viimeksi 
pelasivat kaudella 2006 Kokko-
lassa. Semola aloitti menneen 
kauden Haaparannassa, mutta 
päätyi loppukaudeksi Kuopi-
oon, missä myöskin Rachel 
pelasi koko kauden. Uutena 
vahvistuksena joukkueessa 
pelaa Sanni Omobolanle, joka 
on pelannut aiemmin Vaasan 
Sportissa.

KPV:n joukkue täydentyy
vielä myöhemmin kahdella jo 

viime kesänä mukana olleilla 
lahjakkailla nigerialaispelaa-
jilla, Didillä ja Hopella. 

Kesän pelit
04.05. MPS – KPV 1-0
10.05. KPV – KaaPo
17.05. KPV – PK-35
25.05. PIF – KPV
31.05. KPV – FC United
07.06.  P-Iirot – KPV
14.06. KPV – SIF
19.06. KPV – ONS
24.06. TJK – KPV
28.06. KPV – JyPK
05.07. FC Viikingit – KPV
26.07. KPV – MPS
02.08. KaaPo – KPV
09.08. PK-35 – KPV
16.08. KPV – PIF
23.08. FC United – KPV
30.08. KPV – P-Iirot
06.09. SIF –KPV
13.09. ONS – KPV
20.09. KPV – TJK
04.10. JyPK – KPV
11.10. KPV – FC Viikingit


