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KPV II pelaa Kolmossarjaa ja joukkueeseen pelaavat Petri Forsell, Ossi Heiti, Markus Hämäläinen, Erkki Kangasvieri, Tero Karhu, Janne Koppinen, Niko Korhonen, Henri Lassila, Niklas Laxtsröm, Jarkko Ojala, Antti Paavolainen, Marko Piispanen, Toni Sillanpää, Tommi Wiklund, Ville Ylä-Jokisalo ja Jari Yrjänä. Valmennuksesta
vastaavat Keijo Hautamäki, Tom Apunen ja Vesa Hohenthal, huollosta Vesa Virnes ja joukkueenjohtajana Juha Kola. Lisäksi joukkueessa pelaa muutama edustusjoukkueen pelaaja. Kuva ennen Suomen Cupin ottelua
KPV- Reima.

KPV:lla kolme joukkuetta sarjatoiminnassa

Reserveistä peliaikaa
nuorille pelaajille
KPV:lla on tänä vuonna kolme
joukkuetta aikuisten sarjoissa. Lisäksi yhteistyö farmiseura Lapuan Virkiän kanssa
pitää reservit riittävän laajoina.
Pelimiehiksi kasvetaan pelaamalla ja sitä tarkoitusta
varten KPV on laajentanut organisaatiotaan reservijoukkueissa. Enää ei junioreiden
tarvitse hypätä suoraan junioripeleistä kilpailemaan pelipaikasta edustusjoukkueessa.
Viime kaudella KPV 2 lähti
nousemaan pohjalta pelaamalla. Nousu viitosesta neloseen
varmistui kauden viimeisessä
pelissä. Syksyllä käytiin neuvottelu KPS:n kolmosdivisioonajoukkueen yhdistämisestä KPV:n organisaatioon. Näin
saatiin seurojen välisellä hyvällä yhteistyöllä myös porras

kolmosdivisioonaan.
A-nuori-ikäiset pelimiehet,
jotka harjoittelevat ja haluavat edetä urallaan, ovat
helpostikin jo Keski-Pohjanmaan piirissä kolmosen tasoisia pelimiehiä.
Keijo Hautamäen komennossa oleva KPV 2 aloitti sarjansa 1-0 voitolla yhdestä sarjan suosikeista, NIK:sta. Yhdentoista joukkueen sarjassa
pelataan keväällä kerran jokaista vastaan. Tämän jälkeen sarjan kuusi parasta pelaa Vaasan piirin kanssa yhteisen, yksinkertaisen, jatkosarjan, jonka kaksi parasta
pääsee pelaamaan noususta
kakkosdivisioonaan.
Nousu on KPV 2:n tavoitteena. Tavoitetta tukee edustusjoukkueen ringissä olevat
nuoret pelaajat, joita peluutetaan mahdollisuuksien mu-

kaan
kakkosjoukkueessa.
Avausottelussa kentällä olivat Aki Lyyski, Tuomo Koskela, Ville Luokkala ja Harri
Rauhala.
KPV 3 pelaa nelosdivisioonassa. Joukkueessa lähes
kaikki pelaajat ovat junioriikäisiä eli alle 20-vuotiaita. Bjunioreista käytetään otteluissa joitakin pelaajia hakemaan tuntumaa aikuisten peleihin. Muutama KPV:n ex-juniori täydentää 3-joukkueen
pakan.
Nelosdivisioonassa pelataan
kahdentoista joukkueen kaksinkertainen sarja, jonka kaksi parasta nousee kolmoseen.
KPV 3-joukkueen tärkein tavoite tällä kaudella on vakiinnuttaa toiminta ensi talvea
varten. Tuloksellinen minimitavoite on sarjapaikan säilyttäminen.
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