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Puheenjohtajan palsta
KPV lähtee alkaneeseen kauteen
mielenkiintoisista asetelmista.
Vuosi sitten edustusjoukkueemme pelasi Ykkösessä sarjanousijana ja menestys oli heti erinomainen. Oli hyvin lähellä, että
olisimme päässeet karsimaan jopa noususta Veikkausliigaan
hienosti sujuneen kauden päätteeksi. Suomalainen jalkapalloyleisö näki, että perinteikkäässä
seurassa on potentiaalia, jonka
ansiosta kovatkin tavoitteet
ovat realistisia.
Lauantaina alkaneeseen uuteen
Ykkösen sarjakauteen KPV lähtee tilanteesta, jossa sekä edustusjoukkue että organisaatio
ovat vuoden kokeneempia. Viime kauden kokemuksen pohjalta meillä on hyökkäys ja puolustus Ykkösen eliittiä. Keskialuetta olemme pyrkineet tehostamaan hankkimalla taistelevan
Chad Bothan ja pallotaituri Ramon Baileyn, joka toki voi olla
käytettävissä myös hyökkääjänä.
Ilahduttavaa on myös Petri
Piispasen nousu valmentajan
luottopelaajaksi keskikentällä.
Edustusjoukkueen tavoite on
haastava, sijoittua Ykkösessä
kahden parhaan joukkoon ja
nousta sen seurauksena Veikkausliigaan.
Joidenkin mielestä näin kova
tavoite jo tässä vaiheessa seuran
uutta rakennusvaihetta voi olla
jopa uhkarohkea. Onhan joukkue vielä nuori (keski-ikä n. 21,5
v.) ja pitkän sarjan aikana voi tapahtua odottamattomia asioita.
Mutta toisaalta, miksi yleensä
olla mukana kilpaurheilussa, ellei uskalleta asettaa myös haastavia tavoitteita. Toivon, että
seurajohdon asettamat kovat tavoitteet eivät tuo nuorelle joukkueelle liian suuria paineita. Urheiluun kuuluu voittaminen ja
häviäminen, mikäli tavoitetta ei
saavuteta niin onneksi aina voi
yrittää uudestaan, eihän maailma siihen lopu.
Seurajohdossa on sen verran
sitkeätä ja kokenutta joukkoa,
ettei sekään vähistä hätkähdä.
Arvostelijoita ja puhujia on aina
riittänyt, kunpa löytyisi yhtä innokkaita tekijöitä. Tärkeintä tulevassa kaudessa on kuitenkin
sarjapaikan säilyttäminen.
Avausottelu Jippoa vastaan sujui kohtuullisesti, ja nyt ainakin
sarja-avauksen tuoma ylimääräinen jännitys on takanapäin.
Jippo-pelin perusteella ei voi
vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska kauden alussa on aina ylimääräisiä
paineita. 3-1 johtoaseman menettäminen tasapeliksi viimeisen vartin aikana tuntuu toki
hiukan kuin tappiolta mutta
kaikki tämä kuuluu urheiluun.
Jippo oli hyvä ja miellyttävä
yhdistelmä ja voin sanoa, että he
tulevat yllättämään vielä monet
joukkueet tällä kaudella. Tekiväthän he kolme komeaa maalia
ja pelasivat todella ennakkoluu-

lottomasti ja taistelivat loppuun
asti.
Oman joukkueemme osalta on
ilahduttavaa seuran omien kasvattien suuri määrä avauskokoonpanossa. Tälle kaudelle
meillä on odotettavissa useammankin oman pelaajan läpimurtoa. Jätän tarkoituksella nimet
mainitsematta, koska luettelo
on pitkä ja siitä voi jäädä tahtomattakin joku nimi pois. Syksyllä nimetkin ovat sitten jalkapalloa seuraavan yleisön tietoisuudessa. Näin suuri omavaraisuus
tällä tasolla osoittaa kuitenkin
edelleen, että seuran juniorityö
on laadukasta. Toivonkin juuri
sen motivoivan juniorivalmentajiamme, koska heillä on näin
mahdollisuus todeta oman työnsä tulokset.
Oman jännittävän odotuksensa
tuo Juha Reinin mahdollinen
paluu Hollannin liigan huippujoukkueesta AZ:sta KPV-paitaan myöhemmin kauden aikana. Lehtihaastattelujen perusteella olen ymmärtänyt, että
"Reiska" haluaa palatessaan pelata nimenomaan ja vain
KPV:ssa ja se on tietenkin hieno
tunnustus meille niistä vuosista, jolloin hän edusti Palloveikkoja juniorivuosinaan. Tapa miten Reiska asian toi esille on sydäntä lämmittävää ja hieno esimerkki menestyneestä jalkapallolähettiläästämme. Toivottavasti saamme jatkossa samanlaisia viestejä myös muilta paluumuuttoa harkitsevilta KPVtaustaisilta ammattilaisilta.
Seuran organisaatiosta olemme
tehneet talven aikana entistä iskukykyisemmän, ja organisaation kehittäminen jatkuu edelleen. Yksi näkyvä parannus aikaisempaan on KPV-klubi, jolle
hankimme tilat keskuskentän
välittömästi läheisyydestä. Klubi tarjoaa seuran omalle väelle
kokoontumispaikan omiin tilaisuuksiinsa.
Se parantaa olennaisesti myös
KPV:n mah-dollisuuksia tarjota
entistä laadukkaampia palveluita yhteistyökumppaneille, joiden merkitys koko toiminnan ylläpitämiselle on elintärkeä. Organisaatiomme vahvuudesta on
hyvä osoitus myös Janne Ylisen
organisoima Pallo haltuun seminaari, joka oli anniltaan todella
upea vaikkakin viime hetkellä
kaksi englantilaista "gentlemannia" jäikin tilaisuudesta
pois. Luotettavin kotimaisin voimin (Karsten Slotte, Tapio Korjus, Mara Kuusela ja Pertti Alaja) seminaari onnistui kuitenkin
erinomaisesti. Kiitos myös oivalliselle sanavalmiille juontajalle
Ilkka Siukosaarelle. Seminaari
tulee saamaan jatkoa myös ensi
vuonna.
Kun mietitään jalkapalloilun tulevaisuutta Kokkolassa, emme
voi sivuuttaa stadionolosuhteita. Keskuskenttä on pysynyt nykyisellään parikymmentä vuot-
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ta. Keskuskentän kunto ja muu
kokonaisuus eivät ole täyttäneet
enää pitkään aikaan niitä vaatimuksia, joita ulkoisille puitteille
tänä päivänä asetetaan. KPV tekee vapaaehtoisin voimin määrätietoisesti töitä lajin viemiseksi eteenpäin.
Puolitoista vuotta sitten jätimme Kokkolan kaupungille ehdotuksen olosuhteiden kehittämisestä ja olemme edelleen lähtöpisteessä. Toivonkin, että ehdotus saisi nopeasti tuulta purjeisiin, koska väistämättä törmäämme
olosuhdeongelmiin
mahdollisesti hyvinkin pian. Urheilussa huipputulokseen yltäminen on monen tekijän summa
mutta tässä tapauksessa tarvitaan vain selkeä päätös siitä, että olosuhteita edustustason jalkapalloilulle ryhdytään viimein
parantamaan.
Kuten Porin Ässien ja Hämeenlinnan HPK:n menestys jääkiekon SM-liigassa osoittaa, urheilulla voi olla suuri merkitys
pienen kaupungin imagolle ja
julkisuuden määrälle. Mieleeni
ovat jääneet Porin kaupunginjohtajan sanat huhtikuulta kun
hän sanoi televisiossa, että millään rahalla ei olisi ollut mahdollista ostaa sellaista positiivisen julkisuuden määrää, jonka
Porin Ässien liigajoukkue toi
kaupungille viime kauden aikana.
Urheilullisesta menestyksestä
puhuttaessa on korostettava niitä ratkaisuja, joilla KPV haluaa
turvata junioreidensa kehittymisen pikkukenttien innokkaista nappuloista aikuisiän huippupelaajiksi jopa ammattilaiskentille saakka. Ensinnäkin on
tärkeää, että juniorivalmennuksessa vallitsee hyvän yhteistyön
ja itsensä kehittämisen henki.
Koska junioreiden kehittymiselle ensiarvoisen tärkeää on pe-

liaika, olemme visioineet tilannetta, jossa KPV:lla on edustusjoukkue ja sen lisäksi kakkosjoukkue, joka pelaa II-divisioonassa sekä vielä III-divisioonassa pelaava kolmosjoukkue. Tässä kokonaisuudessa parhaat Ajuniorit pääsevät edustuksen
rinkiin ja niille, joille se ei vielä
onnistu, järjestyisi kehittymisen
kannalta arvokasta peliaikaa IIdivisioonasta.
Nuoren ura ei suinkaan ole ohi,
jos hän ei pääse edustusjoukkueeseen ensimmäisenä A-juniorivuotenaan. Meillä on hyviä esimerkkejä pelaajista, jotka ovat
nousseet jopa maajoukkueeseen
vasta kypsemmällä iällä. Menestyminen ei kuitenkaan saa
olla yksi ja ainut motiivi. Tärkeintä on, että nuoret liikkuvat
ja harrastavat terveissä ympyröissä. Terveet ja yhteiskuntakelpoiset nuoret ovat kuitenkin
se KPV:n suuri juttu edelleen.
Hyvät jalkapalloilun ystävät.
KPV:n miesten ja naisten edustusjoukkueet sekä kymmenet juniorijoukkueet poikien ja tyttöjen sarjoissa tarjoavat jälleen
kerran jännittäviä kamppailuja
sarjapisteistä, hienoja onnistumisen elämyksiä ja ikimuistoisia yhdessäolon hetkiä. Kaiken
tämän mahdollistavat taloudellisten yhteistyökumppaneiden
lisäksi sadat vapaaehtoiset seuran eri tehtävissä.
Heille kaikille jo etukäteen
suuret kiitokset tästä kaudesta.
Aivan erityisesti toivon, että tulevana kesänä seuran omat juniorit vanhempineen ja isovanhempineen saapuisivat seuraamaan edustusjoukkueen pelejä
Ykkösessä. Se olisi yksi askel
tiellä, jonka ansiosta saisimme
luotua kotiotteluihin hienon perinteikkään kotikentän tunnelman.
Jorma Nikkanen

