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Puheenjohtajan palsta
akana alkaa olla KPV:n onnistunut 75vuotisjuhlavuosi. Lukijat pääsevät jälleen kerran tutustumaan seuran päättyneeseen kauteen Palloveikko-lehden
välityksellä, joka kertoo monipuolisesti
monella tavalla mieleenpainuvasta ja menestyksekkäästä kaudesta. Kauteen kuului paljon
upeita asioita, KPV lähtöinen pelaaja Tuomas
Uusimäki edusti Suomea A-maajoukkueessa,
KPV:ssa pitkään mukana ollut Arttu Seppälä
edusti Suomea nuorten maajoukkueessa, sekä
Jarno Reinikainen ja Patrick Byskata Eerikkilän tähtitarhassa. Nostalgisissa tunnelmissa
voidaan todeta lisäksi, että KPV on tuonut Kokkolaan kaikkiaan 14 SM-tason mitalia. Huikea
määrä ja miesten sarjoista ainoastaaan KPV on
tuonut Kokkolaan ainoat SM tason mitalit neljä
kappaletta (kaikkia värejä) ja 1969 mieleenpainuvimpana Suomen mestaruus. Tähän voisi todeta myös tällä hetkellä vallitsevan tilanteen,
että kaikki tälläkin hetkellä maailmalla menestyvät kokkolalaiset pelaajat ovat menneet sinne
KPV:n kautta. Mielestäni näin tulee olemaan
jatkossakin kiitos erinomaisen juniori-myllyn.

T

Toki tiedämme, että jatkossa kilpailu on entistä
kovempaa, mutta me olemme siihen valmiita. Yksi olennainen muutos toimintaympäristössä on
se, että rahan rooli näkyy entistä selvemmin
kaikkialla. Taloudenkin näkökulmasta kuitenkin
päättynyt kausi sujui ihan yhtä hyvin kuin urheilullinenkin puoli. Teemme tälläkin tilikaudella plus-merkkisen tuloksen, josta kiitos kuuluu
taloudellisille tukijoillemme. Se helpottaa seuran
toimijoita huomattavasti, koska voimavaroja voidaan käyttää entistä enemmän toiminnan kehittämiseen. KPV:n talous on saatu niin hyvin tasapainoon, että sen ansiosta voimme tähdätä luottavaisina entistä vaativampiin haasteisiin.
Ykkösessä nousijajoukkueena erinomaisesti
kamppailleen edustusjoukkueemme esitys oli
todella upea. Pelaajien lisäksi valmennus ja
muut taustavoimat tekivät töitä suurella sydämellä. Joukkueen yhteishenki oli pieniä säröjä
lukuunottamatta erinomainen ja sille kivijalalle
tulemme rakentamaan jatkossakin. Ainoana
vaikeutena sarjassa oli loukkaantumisten osuminen juuri yhtäaikaisesti kaikille pakeille ja
esimerkiksi Vaasassa joutuivat laitalinkit pelaamaan pakkeina ja se luonnollisesti veroitti
vastaavasti hyökkäyspelaamista. Siinä vaiheessa kärki pääsi sen verran karkumatkalle, ettemme kyenneet kuromaan rakoa umpeen loppukauden aikana. Mutta ensi kautta ajatellen
olemme jälleen vuoden kokeneempia ja tiedämme ensi kautta suunnitellessamme tarkalleen
miten meidän tulee toimia, kun asetamme entistä kovempia tavoitteita. Palloilupiireissä pitkään toimineena ilahduttavinta tässä tekemisessä on se, että monissa yhteyksissä on tullut
selvästi esille, että KPV:lle on selvä tilaus pääsarjassa. Monissa yhteyksissä tulee esiin toteamuksia, että on hieno asia, että KPV on tekemässä paluuta Suomen eliittiin. Kaikki tämä

osoittaa meille sen, kuinka paljon KPV on osana
suomalaista jalkapallohistoriaa.
Seurassa tehdyn, organisaatiouudistuksen ansiosta saimme seuraan niin sanotut "nopean toiminnan jaostot". Pystymme toimimaan entistä
tehokkaammin ja jokaisen toimijan omat vahvuudet tulevat seurassa paremmin hyötykäyttöön. Vastuujakoa on selkeytetty ja olemme saaneet mukaan uusia vahvoja henkilöitä mm. Kari Pallaspuron, Harri Lundellin, Jaakko Innasen
ja Petri Laasasen.
Junioripuolen merkitys on KPV:ssa ymmärretty
aina, mutta jos mahdollista, omaa juniorityötä
terävöitetään entisestään. Ja omien pelaajien
osuutta pyritään nostamaan määrätietoisesti
edustusjoukkueessa. Esimerkiksi edustusjoukkueen uusi valmentaja Steven Polack on sitoutunut kehittämään omalta osaltaan myös seuran juniorityötä. Steven on valmis nostamaan
edustuksen ympyröihin uusia lupaavia junioreita seuran omasta organisaatiosta. Se oli valmentajavalinnan yksi tärkeimmistä kriteereistä. Se, että pyrimme kasvattamaan hyviä, terveesti ajattelevia ja yhteiskuntakelpoisia nuoria
on toiminnan isoja asioita, eikä se toki haittaa
vaikka sivutuotteena tulee huippujalkapalloilijoita, kuten tähänkin saakka.
Odotukset edustusjoukkueen seuraavasta kaudesta ovat entistä optimistisemmat. Steven Polackin valmentama ryhmä tulee pelaamaan niin
värikästä, taistelevaa ja yleisöön menevää jalkapalloa, että itse maltan tuskin odottaa jo pelkästään sitä, kun joukkueen harjoitukset alkavat joulukuun alussa. On ollut myös ilahdutta-

Hyvät KPV:n ystävät
Kiitos kaikille Teille, jotka urheilullisen ja taloudellisen tuen muodossa olette tukeneet seuramme toimintaa juhlavuoden aikana. Työmme jatkuu pitkien
perinteiden perustalla hyvien ystävien tukemana.
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2006.

KPV:n johtokunta

vaa todeta, että joukkue kiinnostaa monen eri
sarjatason pelaajia, eli luvassa on myös uusia
mielenkiintoisia nimiä. Varsinkin 10 ja 11. joulukuuta pidettävä try out -leiri on todella mielenkiintoinen, koska silloin Kippari-hallissa on
esittäytymässä joukkueellinen pelimiehiä.
Oma ansionsa onnistuneesta kaudesta sekä kovista odotuksista kuuluu erinomaisille harjoitteluolosuhteille. Kippari-hallin tekonurmen
seurauksena siirryimme uuteen aikakauteen ja
myös kesäisin Kokkola on omassa luokassaan
nurmikenttien määrässä. Kiitos Kokkolan kaupungille siitä, että siellä on pystytty tekemään
nopeita, lajia hyödyntäneitä päätöksiä. Näillä
päätöksillä Kokkolan kaupunki on osoittanut
meille, että se on lasten ja nuorten kaupunki.
Kiitos myös kaikille niille, jotka ovat taas kerran
olleet monin eri tavoin mukana seuran toiminnassa. Pelaajat, valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat, Pallosiskot, järjestysmiehet, junioreiden vanhemmat ja ketä kaikkia Teitä onkaan
mukana KPV:n toiminnassa.
Lopuksi toteaisin, kun jälleen on koittamassa
Joulun aika ja Jeesuksen syntymäjuhla niin
meidän kaikkien on syytä muistaa Jumalan
suuri rakkaus meitä ihmisiä kohtaan, kun hän
lähetti Jeesuksen maan päälle pelastamaan
meidät kaikki. Sitä rakkautta meidänkin on
syytä osoittaa lähimmäisillemme, kun hiljennymme Joulun viettoon. Näillä ajatuksilla toivotan kaikille Siunattua Joulua.
Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja

