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Hanki nyt HHVisa, saat

ensimmäisen vuoden ilman vuosimaksua 

(arvo 16-60,-)

Markkinoiden halvin kaupan luottokortti Kaikille jo HHVisan hankki-

neille hyvitämme jo

maksetun vuosimaksun

suoraan tilille.

Lisätietoa kortista saat henkilökunnaltamme ja netistä: www.HHnet.fi

Iloinen yllätys!

Tutkitusti edullisin!

YLEn uutiset 19.04.2008:

“Ylivoimaisesti edullisimman Visa-kortin tarjoaa asuntolainoihin erikoistunut

Suomen Hypoteekkiyhdistys. Kortin todellinen vuosikorko on 9,9 prosenttia.

Hypolla on alhaisin, viiden prosentin marginaalikorko, ei vuosimaksua ja

ainoa ylimääräinen maksu on kahden euron laskutuslisä.”

Tunnelmat vapun alla enna-
koivat, että jalkapalloilussa on 
odotettavissa varsin mielen-
kiintoinen kausi. Pieni pelko 
asuu silti selän takana, että 
joissakin osioissa olisimme 
havittelemassa liian suurta 
saalista. Tietysti täytyy toivoa, 
että pala ei jäisi kurkkuun, 
vaan voisimme kauden päät-
teeksi kirjata historian lehdille 
paljon myönteistä.

Maajoukkueet ovat talven 
aikana pelanneet lukuisia ot-
teluita, mutta tarkkaa lukua 
voitetuista peleistä ei ole muis-
tissa. Kovin montaa niitä ei 
joka tapauksessa ole eli mikään 
ei tunnu muuttuvan. Vai onko 
havainto väärä? Onko sittenkin 
odotettava ilmastonmuutosta 
avuksi, että pääsisimme muun 
jalkapalloilevan Euroopan 
kanssa samaan tahtiin kilpai-
lutoiminnan pyörittämisessä 
eli sarjat alkamaan syyskesällä 
ja päättymään keväällä.

Kauden edustusjoukkueesta
on sanottu ja kirjoitettu pal-
jon. Kieltämättä seuran halli-

tus on ollut talvikuukausina 
varsin aktiivinen kootessaan 
joukkueen, jonka edesotta-
muksia odotetaan suurella 
mielenkiinnolla. Ryhmään on 
Kokkolan ulkopuolelta tullut 
pelaajia, joista monella on 
esitettävänään varsin ansio-
kas pelaajaura nuoresta iästään 
huolimatta. Kasvattajaseuran 
roolia on vaalittu ja 21 pelaa-
jan ryhmässä on vahva annos 
kotikaupungin kermaa. Katetta 
on antanut myös kokeneen ja 
koulutuksessa ansioituneen 
valmentajan hankinta. Hän 
on tinkimättömällä otteella 
pitänyt yllä kovaa harjoitus- ja 
ottelumoraalia. Toivottavasti 
myös katsomon puolelta an-
netaan vahva tuki joukkueelle. 
Olisihan se yhteinen ilo, jos... 

Kevättä kohden kuljettaessa 
varmistui pettymykseksi se, 
että seuralta ei tullut A-nuor-
ten enempää kuin niin sa-
nottua kakkosjoukkuettakaan 
sarjatoimintaan. Pelaajapula 
kerrottiin syyksi, mutta saat-
taa asialle löytyä muitakin se-
lityksiä.

Seurassa on aina kaikilla ta-
soilla leikkiin lähdettäessä ko-
rostettu urheilullisuutta ja ase-
tettu selkeät tavoitteet. Kun nyt 
katselee Kokkolan jalkapalloseu-
rojen pelaajamateriaaleja, niin 
niissä on hyvin paljon KPV:n 
juniorikoulun käyneitä ja edus-
tusjoukkueessakin esiintyneitä.

Miksi he eivät olleet nyt mu-
kana, kun olisi tarvittu ainesta 
mainittuihin kahteen joukku-
eeseen? Yksi vastaus voi olla 
juuri tuossa vaativassa urheilul-
lisuudessa. Kumpikin joukkue 
olisi haluttu koota pelaajista, 
joilla on henkilökohtaisia ta-
voitteita ja asenne kohdallaan. 
Sellaisia, jotka ovat valmiita 
kamppailemaan pelipaikasta ja 
-ajasta, olisi nyt tarvittu. Ilmei-
sesti moni otti pakit ja siirtyi 
jäähdyttelemään ja olemaan 
mukana enemmän ”viihteellä”. 
Heille olisi seurassa tarjolla 
muutakin aktiviteettia vaati-
vaa kuin pelaaminen. Esimer-
kiksi juniorivalmennus olisi 
onnesta lääpällään, jos entiset 
pelimiehet tulisivat isommalla 
joukolla apuun. 

Tehty farmisopimus Seinä-
joen kanssa on tässä mielessä 
myönteinen seikka. Se tarjoaa 
Kakkosen tason mahdollisuu-
den niille pelaajille, jotka halu-
avat asettaa uralleen tavoitteita, 
vaikka eivät Ykkösessä vielä pe-
liaikaa saisikaan. Tiedossa on, 
että syksyllä käydään A-nuor-
ten ja kakkosjoukkueen osalta 
vakava keskustelu. Ainakin A-
nuorista on jo syksyksi lupailtu 
myönteistä ratkaisua.

Pikaisen laskutoimituksen 
mukaan Kokkolassa on ainakin 
kymmenkunta jalkapalloseuraa 
ja tulossa oleva kuntoliitos tuo 
pari lisää. Ensimmäiset reakti-
ota hallilla ovat jo tunteneet 
aiheellisesti huolta kenttä- ja 
talousresurssien riittävyydestä. 
Samoilla apajilla kun kaikki 
pyrkivät liikkumaan.

Eikä tuossa vielä kaikki. Vap-
puaattona kerrottiin yhdestä 
uudesta tulokkaasta. Sallittua 
toki on uuden seuran perus-
taminen, mutta luulisi edellä 
mainitusta kokonaismäärästä 
löytyvän riittävästi paikkoja 
niille, joilla on halu tehdä 
työtä kokkolalaisen jalkapal-
loilun hyväksi. Ellei kesken 
kautta pääse riittävän näkyville 
posteille seurassa, niin vuosi-
kokouksessa voi asian hoitaa 
haluamallaan tavalla, tai aina-
kin yrittää.

Jalkapallostadionista on 
mielipiteeni tullut julki jo ai-
kaisemmin eikä se ole muuksi 
muuttunut. Nykyinen keskus-
kenttä olisi oikea paikka sta-

dionille, ilmeisesti nopein ja 
edullisinkin ratkaisu. Aikanaan 
asiaa viriteltiin siihen suuntaan 
tässäkin lehdessä oikein arkki-
tehdin avustuksella. Taitavat 
grynderien edut olla nykyään 
painavampia kuin jalkapallo-
muistojen kanssa elävien. Vai-
keaa on ainakin vanhemman 
polven löytää oikeaa tunnel-
maa Trälhavetin alueelta.

Nykyisellä keskuskentällä oli 
parhaimmissa tapahtumissa 
– Jouko Kuhan ennätysjuoksu, 
GIF:n Tähtikisat ja KPV:n mes-
taruussarjavuodet – 5 000 – 10 
000 katsojaa. Tietyillä raken-
nusratkaisuilla stadionhomma 
hoituisi. Tärkeintä olisi pelialu-
een tuominen lähemmäksi ylei-
söä, jolloin ympäriltä järjestyisi 
paikoitustilaa. Ei parkkipaikko-
jen puutteesta valitettu em. ta-
pahtumienkaan yhteydessä ja 
niihin tultiin varmasti paljon 
autoilla jo tuolloin. Maakunta 
eli vahvasti mukana ja siihen 
muuten tähtää KPV vahvasti 
tänäkin kautena.

Kolumnin loppuun heitän
toivomuksen kaikille, jotka 
haluavat olla tukemassa KPV:n 
riveissä tehtävää työtä. Käyn-
nistynyt jäsenkampanja tarjoaa 
siihen erinomaisen mahdol-
lisuuden. Mitä isompi vihreä 
perhe on, sitä suurempi paino-
arvo on sen mielipiteellä siellä, 
missä yhteisistä asioista pääte-
tään. Näillä ajatuksilla – terve-
tuloa mukaan, kannustamaan 
ja nauttimaan jäseneduista heti 
kauden alusta. 

vote

Lipan             alta


