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Honkapirtille seuraaja

KPV Klubi avattiin käyttöön
Seuran evakkotaival ja kiertolaiselämä päättyi, kun KPV
löysi otollisen paikan toimistolleen. Pitkän etsimisen ja
usean eri toimiston ja "toimiston" jälkeen seuralla on aivan
keskuskentän vieressä remontoitu tila käytettävissä. Tilaa
käytetään myös VIP-ja kokoontumispaikkana. Entiseen
pizzeriaan tehtiin aika iso remontti talkoovoimin, joka aloitettiin tammikuun loppupuolella. Lähes kaikki pinnat
maalattiin ja uusittiin. Kalusto hankittiin ja tilaan järjestettiin asianmukaiset toimisto- ja audiovisuaaliset laitteet.
Seinät ovat saaneet koristuksen seuran vanhoista KPV-aiheisista valokuvista, palkinnoista ja pelipaidoista. Remontti saatiin pääpiirteittäin
valmiiksi huhtikuun puolivälin jälkeen ja avajaistilaisuutta vietti edustusjoukkue seuran hallituksen kera lauantaina kevään viimeisen harjoituspelin
(KPV-JJK)
jälkeen
22.5.2006. Tilan suunnittelusta ovat vastanneet Kalle Myllykangas, Carola Myllykangas
ja Juha Kola. Kiitos myös kaikille talkoisiin osallistuneille.
Seuran kokoontumispaikkana
on nähty tämän vuosituhannen puolella parikin eri paikkaa, mutta legendaarisin ja
"vanhojen" mielestä paras
paikka lienee ollut aikanaan
Honkapirtti. Nyt vuokrattu tila on reilu 120 m2 ja siinä on
keittiö, toimisto ja kokoontumistila. Kellarikerroksessa on
jonkin verran säilytystilaa. Tilaa käytetään pääasiallisesti
seuran eri joukkueiden ja jaostojen järjestämiin tilaisuuksiin. Keskuskentällä pelattavien pelien yhteydessä tilaa
käytetään VIP-tilaisuuksiin,
jonne on mahdollisuus päästä
yrityksen kutsumana ryhmänä tai yksityisenä henkilönä.
Sisäänpääsy edellyttää kuitenkin
VIP-henkilökortin
hankkimista ja se on mahdollisuus hankkia tälle kaudelle
KPV:n kotipeleissä tai halli-

Klubihuoneiston kunnostuksessa ovat suururakan tehneet Juha Kola,
Carola ja Kalle Myllykangas.

Klubin ikkunoista avautuu näkymä urheilukentän suuntaan. Kuvassa
seuran tiedotusvastaava Juha Kola.

tuksen jäseniltä 250 euron
hintaan. VIP-kortti mahdollistaa kuulla valmentajien kommentit ennen peliä, puoliajalla
nauttia syötävää ja juotavaa
sekä tulla maistelemaan tunnelmia pelin jälkeen.
Yrityksille järjestettiin jo edellisellä kaudella VIP-tilaisuuksia
keskuskentällä, mutta keskuskentän pienet tilat rajoittivat
järjestelyjä. Nyt on mahdollista
ottaa yhden kotiottelun aikana
jopa 60-70 henkilöä VIP-tilaisuuksiin. Seura tarjoaakin
KPV:n edustusjoukkueen kotipelien aikana yrityksille sekä

10 että 20 hengen VIP-elämyksiä, joka sisältää samat asiat
kuin edellä yksityisille. Seura
on panostanut voimakkaasti
uuden
jalkapallokulttuurin
nousuun Kokkolassa ja toimiva
VIP-tila palveluineen antaa siihen parhaat edellytykset.
Kauden aikana järjestetään
myös yleisölle avoimet ovet,
jolloin kaikilla on mahdollisuus tulla tutustumaan seuran toimintaan ja VIP-tilaan.
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