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Sinä, joka harkitsit tarkkaan 
jokaista askelta
Tarkkaan harkitut päätökset luovat turvallisuutta, eikä vähiten 
silloin kun on kyse rahasta. Mieti, mitkä ovat sinun säästämisen
tavoitteesi ja tule juttelemaan. Laaditaan yhdessä sinulle sopiva
säästämisen suunnitelma. Kun keskität raha-asiasi meille, saat
henkilökohtaisen pankkineuvojan. Tämä on yksi monista eduista,
jonka tarjoamme Avainasiakkaillemme.

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 ja varaa aika.

Teemme sen mahdolliseksi
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”Pallo-Veikot ihmeitä antoi, 
Kokkolan kartalle kantoi”. 
Niinhän siinä on käynyt, ku-
ten tuo KPV-humpan loistava 
sanoitus kertoo. Moni meistä 
on vuosien ja vuosikymmen-
ten saatossa kantanut kortensa 
kekoon KPV:n hyväksi joko 
kentällä tai sen ulkopuolella. 
Tämän myötä on syntynyt 
vihreävalkoinen rakkaus, jota 
ovat syventäneet niin kirmai-
sut pallon perässä kuin siellä 
missä samanhenkiset lyöttäy-
tyvät juttusille. Niin kuin suola 
antaa viimeisen ripauksen hy-
vään ateriaan, niin on KPV:kin 
antanut meistä monille hyvän 
lisäpiristyksen arkeen siirtyes-
sämme kohti huomista.

Vaan yksi tärkeä asia on 
seuralta unohtunut tekemisen 
lomassa ja tähän on nyt uusi 
hallitus tarttunut päättäväi-
sesti. Tarkka tieto KPV-perheen
Green Familyn  tämän hetki-
sestä koosta puuttuu.  Varmaa 
on, että tuhansissa on kerrotta-
vissa se ihmisten joukko, joka 
KPV:n pian 80-vuotisen histo-
rian aikana on vienyt seuraa 
eteenpäin.

Kaikkia ei toki tavoiteta,
mutta lähiaikoina posti kul-
jettaa kirjeen sadoille seuran 
ystäviksi tunnetuille. Tämä on 
kuitenkin vasta ison urakan 
alku, sillä kovana haasteena 
on tavoittaa mahdollisimman 
tarkkaan niin hiljaiset kuin 
hieman äänekkäämmätkin 
palloveikot ja  siskot. 

Kirjeitä lähtee niin peliasun 
joskus pukeneille kuin seura-
toimitsijoina työtä tehneille, 
suurelle juniorijoukolle ja hei-
dän harrastusta tukeneille van-
hemmille, mummuja ja vaareja 
unohtamatta. Heille, joiden 
sydän sykkii vihreävalkoiselle 
aatteelle ja työlle.

Kirjeen sisällä on puheen-
johtaja Risto Poutun, Kalevi 
”Heru” Tiaisen, Arvo Lam-
bergin, Juha Reinin, Tuomas 
Uusimäen ja Voitto Kentalan 
allekirjoituksin varustettu ve-
toomus käynnistetystä jäsen-
keräyskampanjasta. Mukana 
on myös pankkisiirtolomake, 
jonka asianmukaisesti hoita-
malla voi vahvistaa jäsenyy-
tensä KPV:ssa. Lisäksi kuoressa 
on jäsentietolomake, joka täy-
tettynä ja seuralle palautettuna 
palvelee jäsenrekisterin saatta-
misen ajan tasalle.

Hankkeeseen liittyy myös 
seuran internet-sivujen uudis-
tus, joka on käynnistynyt ja 
sen valmistuttua edellä kerro-
tut asiat voi hoitaa myös sitä 
kautta: http://klubi.kpv.fi. Kä-
teen jäävänä sinettinä asialle on 
henkilökohtainen jäsenkortti, 
jonka voi hankkia ottelutapah-
tumien yhteydessä, Antinka-
dun R-kioskilta tai haluttaessa 
se lähetetään postitse. Seuran 
hallituksen jäseniltä ja Antin-
kadun R-kioskista voi hankkia 
lisätietoa kampanjasta.

Jäseneksi liittyminen mah-
dollistaa vuoden mittaan oi-
keuden useisiin KPV-etuihin, 
jotka täydentyvät vuoden 
mittaan. Ensimmäisenä on jul-
kistettu 25 prosentin alennus 
kotiotteluiden pääsylipusta, 
jonka edun täydellisesti hyö-
dyntämällä tulee jäsenmaksu 
kuitatuksi. Sähkäpostiosoit-
teensa ilmoittaneet pidetään 
sitä kautta tietoisina tärkeim-
mistä KPV-uutisista.

Koko kampanjan keskeinen 
tavoite on nostaa seuran ny-
kyinen jäsenmäärä moninker-
taiseksi ja kuvastamaan tältä-
kin osin alueen ykkösseuran 
asemaa.

Vihreävalkoinen 
rakkaus uuteen 
kukoistukseensa

Jäsenkeräyksen tavoitteena:

Vesa Pihlajamaa on johtanut jäsenkampanjaa suunnittelevaa ryhmää.


