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KPV:n jalkapallotervehdys kokkolalaisille

Kevät 2006

Tervetuloa jalkapallokesä

Oheisessa kuvassa kirmaavat
Arttu Seppälä, Harri Rauhala,
Markus Palosaari, Ville Luokkala ja Henri Myntti, jotka
kaikki ovat kokkolalaisia,
KPV:n jalkapallolupauksia ja
vielä miltei "keltanokkia"
miesten sarjapalloilussa. Heidän kaikkien tavoitteena on
päästä pelaamana KPV:lle ja
Kokkolalle pisteitä , jotta kesälle asetetut tavoitteet ykkösessä toteutuisivat.
Pallo-Veikon kevätnumero
painottuu perinteistesti edus-

tusjoukkueen asioihin, mutta
kasvattajaseuran roolin mukaisesti palstatilaa on myös
junioreitten asioille eikä naisiakaan ole unohdettu. Osansa
saa myös seuran 75-vuotias
historia, jota tulee esille entisen pelaajan, valmentajan ja
puheenjohtajan Kalle Hongellin haastattelussa sekä erinäisinä poimintoina seuran
pöytäkirjoista.
Ensi kesän tavoitteista ja siis
paljosta muustakin, kuten
Kokkolan 100-vuotiaasta jal-

kapalloilusta ja lähestyvistä
18. MM-kisoista kertoo tämä
KPV:n tiedotus- ja markkinointijaoston lehti Pallo-Veikko, joka on katkeamattomassa
ketjussaan jo 70:s.
Teksti ja kuvat puhukoot
puolestaan ja niiden myötä
tervetuloa tukemaan ja kannustamaan KPV:n joukkueita
kokkolalaisen jalkapalloperinteen menestysuralla, jonka suurimmat saavutukset on
kirjattu juuri KPV:n toimesta.
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Uusi Sonera Multi-SIM
®

Ainoana Suomessa Soneralta!

yhdestä ja samasta numerosta.
Rinnakkaiskortilla voit
Ainoana aina
Suomessa
Soneralta!
hyödyntää vanhan puhelimesi esim. mökillä tai veneessä.
Uudella Sonera Multi-SIM -palvelulla olet tavoitettavissa

Tervetuloa juttelemaan!

Uudella Sonera Multi-SIM-palvelulla
olet tavoitettavissa aina yhdestä ja
Uusi
Soneranumerosta.
Multi-SIM Rinnakkaiskortilla
samasta
• yksi ja sama puhelinnumero kahdessa eri matkapuhelimessa.
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Palvelun kytkentämaksu on 3,90 €, kuukausimaksu 3,90 €/kk.
Puhelu- ja tekstiviestihinnat määräytyvät pääliittymän mukaisesti.
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Palvelun kytkentämaksu on 3,90 e,
kuukausimaksu 3,90 e/kk. Puhelu- ja
tekstiviestihinnat määräytyvät
Upääliittymän mukaisesti.
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Uusi Sonera Multi-SIM

 Yksi ja sama puhelinnumero
kahdessa matkapuhelimessa
 rinnakkaiskortilla voi puhua sekä
lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.

ra Tietoturva!
Muista myös Soneeovuokraus-palvelu!
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TULE SELLAISENA KUIN OLET

WWW.PAAMIES.FI
Pitkänsillankatu 23
Kokkola
Puh. 06-822 3155

KOKKOLA  PIETARSAARI
ma-to 8.30-17.00, pe 8.30-18.00
la 10.00-14.00

Raatihuoneenkatu 3
Pietarsaari
Puh. 06-723 2111

