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KPV:n edustusjoukkue on val-
mistautunut kauteensa kovin 
erilaisissa tunnelmissa kuin 
parina aikaisempana kautena. 
Valmennus toimii ja talven 
aikana tehdyt hankinnat ovat 
vaikuttaneet onnistuneen täs-
mällisiltä. Joukkue on pelannut 
kevätkauden harjoituspelit me-
nestyksekkäästi ja tilastoja ra-
sittaa ainoastaan pari tasapeliä. 
Tappiosarake näyttää harjoitus-
pelien osalta edelleen nollaa. 
Tilanne on kannattajien vink-
kelistä ajateltuna vähintäänkin 
kutkuttava ja KPV:n kannatta-
jien leirissä on odottavan toi-
veikkaat tunnelmat. Kuuta ei 
kurkotella niin joukkueen kuin 
kannattajienkaan keskuudessa 
ja tavoitteista ollaan oltu hiljaa, 
mikä on hyvä asia. Jokainen jal-
kapalloa vähänkin ymmärtävä 
tajuaa sen, että mikäli kausi 
pamahtaa 2-3 voitolla käyntiin 
niin lento voi kantaa pitkälle-
kin kun taas heikolla kauden 
avauksella kausi on tavoitteel-
lisesti ajateltuna pikaisesti pa-
ketissa. Viime kaudelta mainio 
esimerkki oli nihkeän alkukau-
den pelannut FC Hämeenlinna. 
Joukkue syttyi liekkeihin vasta 
syyskierroksille ja voi vain 
kuivitella mikä FCH:n sijoitus 
sarjassa olisi hyvällä kauden 
aloituksella voinut olla?

Kauden avauskierroksilla ko-
rostuu myös kotiyleisön tuki. 
Toivottavasti KPV:n kannattajat 
suunnistavat sankoin (vihrein) 

joukoin kannustamaan omaa 
joukkuettansa kauden avauk-
seen jossa vastassa on yhdeksi 
nousijasuosikiksi ennakoitu JJK. 
Tätä kirjoitettaessa ottelukenttä 
on vielä hämärän peitossa, 
mutta ilmeistä on, että ulkona 
pelataan. Vielä toisellekin kier-
rokselle KPV saa kotiottelun 
kun Tampereen kaimat saapu-
vat Kokkolaan vierailulle.

KPV:ja kannatetaan Kokko-
lassa ja maakunnissa laajalti-
kin, mutta toistaiseksi kannat-
tajatoiminta on ollut hyvinkin 
satunnaista. Allekirjoittaneen 
juhlavaltakin kuulostava fanija-
oston vetäjän rooli on ollut lä-
hinnä fanituotteiden hankintaa 
ja myynnin koordinointia sekä 
vieraspelimatkojen järjestelyjä. 
Kun fanitoimintoja alettiin 
seurassa miettimään niin joh-
toajatuksena oli se, että ”fanit-
tamisen” pitää syntyä rennon 
spontaanisti. Minkäänlainen 
kannattajatoiminta ei voi olla 
ylhäältä ohjattua muuta kuin 
ehkäpä jonkinlaisten käyttäy-
tymisohjeiden muodossa. KPV 
haluaa olla koko perheen seura 
ja KPV:n kannattajatoiminta 
on kaikille avointa. Jatkossakin 
KPV tulee keskittymään fani-
toiminnan tukemiseen vieras-
pelimatkojen ja fanituotteiden 
muodossa. Huutosakin vetäjät 
löytyvät toivottavasti katso-
mosta.

Viime kaudella muutaman 
innokkaan KPV-fanin toimesta 

Keskuskentälle saatiin jo esi-
merkiksi paikallispeleihin ihan 
oikeaa derby-tunnelmaa bande-
rolleineen ja kannatuslaului-
neen ja toivottavasti innokkaat 
huutosakin vetäjät jaksavat 
innostaa Green Familyä tule-
vallakin kaudella. Nuo paikal-
lispelithän lopulta ratkaisivat 

sen, että KPV pelaa tulevallakin 
kaudella Ykköstä. Ainakin KPV-
pelaajien mielestä toiseen pai-
kallispeliin KPV:n kannattajat 
loivat loistavan tunnelman ja 
kannustuksen. Täytyy muistaa, 
että KPV:n pelaajia on pelannut 
muuallakin ja toisenlaisissakin 
fanikulttuureissa, kuten esim 
Ruotsissa missä kannattajatoi-
minta on aivan jotain muuta 
kuin koti-Suomessa.

Katselin viime viikolla tele-
visiosta Tukholman paikallis-
peliä AIK-Djurgården. Matsi 
pelattiin täyteen ahdetulla Rå-
sundalla ja katsojia oli yli 34 
000. Pelin taso oli mielestäni 
ajoittain jopa surkea ja väitän, 
että kotoisessa Veikkausliigassa 
ja jopa Ykkösessä;) nähdään ta-
sokkaampia pelejä. Råsundan 
hornankattila kiehui kuiten-
kin koko puolitoistatuntisen ja 
joukkueiden kannattajia ei tun-
tunut lainkaan haittaavan se 
toisseikka, että keskikenttäpe-
laajien rasittunein lihas ottelun 
aikana löytyi niskan alueelta. 
Sen verran paljon pallo ilmassa 
keskialueen yli ottelussa leijui. 
Syy tuohon, miksi Ruotsissa on 
niin kova futiskulttuuri löytyy 
historiasta. Täytyy muistaa, että 
Ruotsissa pelattiin MM-kisat jo 
vuonna 1958. Samanaikaisesti 
Suomessa ahkeroitiin sotakor-
vausten parissa ja kansakunnan 
prioriteetit olivat vallan muu-
alla kuin urheilukentillä. 

Mihinkään alemmuuden-
tunteeseen meidän ei ole syytä 
täällä Suomessa tai koti-Kok-
kolassakaan kuitenkaan tuu-
dittautua vaikka katsojamää-
rät lasketaankin sadoissa tai 
korkeintaan tuhansissa. Koko 
jutun ”juju” löytyy siitä, että 
ollaan terveellä tavalla ylpeitä 
omasta joukkueesta ja tunnus-
tetaan reilusti väriä ja anne-
taan tunnustus sille toisenkin 
joukkueen kannattajalle joka 
ylpeänä oman joukkueensa 
kaulahuivia kantaa. Omassa 
tuttavapiirissäni on monen eri 
kokkolalaisen ja englantilai-
senkin joukkueen kannattajia, 
mutta tosikannattaja osaa ar-
vostaa toista fania. Ihmetellä 
tosin täytyy, että kuinka joku 

maakunnan mies voi kannatta 
sydänverellään Tottenhamia…, 
mutta futiksessahan kaikki on 
mahdollista ja ehkäpä juuri se 
tekeekin lajistamme niin hie-
non ja suositun. Niin ja pieni 
naljailu kuuluu aina juttuun;)

Internet ja keskustelupalstat 
ovat tuoneet uuden ulottuvuu-
den myös jalkapallon kannat-
tajatoimintaan. Anonyymeillä 
keskustelufoorumeilla harvoin 
kukaan hirveästi mitään posi-
tiivista hehkuttaa. Pääasiassa 
keskitytään naljailemaan toi-
sille joukkueille, pelaajille ja 
varmaa on, että Kokkolan par-
haat futisvalmentajat löytyvät 
paljon julkisuutta saaneiden 
Kopsinkollien keskustelupals-
toilta. En usko, että nuo suu-
ret futisnerot jotka noilla 
foorumeilla juttujaan raapus-
televat, tietävät kaikkea niistä 
panostuksista & uhrauksista 
mitä esim. tämän päivän Yk-
könen pelaajilta, valmentajilta 
ja seuroilta vaatii. Ymmärrän, 
että  netti on nykyaikaa ja että 
anonyyminäkin voi mielipitei-
tään esittää, mutta jonkinlaista 
kunnioitusta tekijöitä kohtaan 
joskus odottaisi.

Onneksi KPV:n kannattajat 
keskittyvät tulevallakin kau-
della on oman joukkueensa 
kannustamiseen ja kansoit-
tavat äänekkäänä ja vihreänä 
Keskuskentän. Keskuskentän 
KPV-fanit löytyivät viime kau-
della pääkatsomon Katariinan-
kadun puoleisesta päädystä ja 
sinne suuntaamme tälläkin 
kaudella. Vieraspelimatkoja 
järjestettiin viime kaudella 
seuran toimesta tasan yksi, Jy-
väskylään. Se matka oli erittäin 
onnistunut ja Harjulle saatiin 
luotua hyvää tunnelmaa. Tule-
valle kaudelle on suunniteltu 
2-3 vieraspelimatkaa ja matka-
kohteina alustavasti Jyväskylä, 
Vaasa ja / tai Oulu. Jos sinulla 
on hyviä ideoita tai kehittämis-
ehdotuksia KPV:n kannattaja-
toimintaa niin lähetä rohkeasti 
sähköpostia osoitteeseen info@
kpv.fi.
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Tunnustetaanpa väriä

Fanitunnelmaa viime vuoden JJK-pelistä Harjun kentällä.


