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Jalkapallopiiri 60 vuotias
Keskipohjanmaan piirin perustava kokous pidettiin Pietarsaaressa 25.11.1945. Piirin
kotipaikkakunnaksi
tuli
Kokkola. Tosin vasta äänestyksen jälkeen Kokkolalle annettiin 17 ääntä ja Pietarsaarelle 16 ääntä.
Alkuun seuroja oli 15 ja joukkueita 37. Piirillä on ollut 13
puheenjohtajaa, joista ensimmäinen oli Mikko Kaleva. Pitempiaikaisia puheenjohtajia
on ollut Antti Pohjonen 11
vuotta sekä Jörn Källström 7
vuotta.
Ensimmäinen piirisihteeri
oli Lauri Fraktman. Pitkäaikaisin on Leo Ahonen, joka on
17. piirijohtaja. Hän otti toimen vastaan 1.1. 1994.
Piirihallituksen varsinaisina
jäseninä on toiminut kaikkiaan 65 henkilöä. Pisimmän
ajan piirihallituksessa ovat
toimineet
Leo Ahonen 22
vuotta, Stig Johansson 20
vuotta, Antti Pohjonen, Antto
Palonen sekä Jan-Erik Sundell
19 vuotta, Arne Lindblom 17
vuotta sekä Raimo
Harusunen ja Jarmo Ittonen
16 vuotta. Tämän vuoden hallituksen jäsenistä Jan-Erik

Sundell 19 Jarmo Ittonen 16
vuotta Timo Qvist 10 vuotta,
kari Mars 6 vuotta, Jan-Erik
Krokvik 4 vuotta, Jorma Nikkanen 3 vuotta ja Johan Högnabba yhden vuoden.
Lisäksi tämän hetken varajäsen Roy Frilund on ollut varsinaisena jäsenenä 12 vuotta.
Poimin jotain eri puheenjohtajakausilta. Pohjosen aikana
KPV voitti Suomen mestaruuden.

Källstömin aikana1970 luvulla KPV saavutti hopeaa ja
piirijoukkueet
saavuttivat
mm. D-nuorten sarjassa kultaa. 1980 luvulla piirillä oli 4
puheenjohtajaa. Sinä aikana
piirin järjestämä koulujalkapallo sai vauhtia ja pelaajamäärät nousivat yli 3000. Tyttö- ja naisjalkapallo alkoi myös
saada jalansijaa ja 1988
GBK:n D-tytöt voittivat Suomen mestaruuden.
Kaksi
vuotta myöhemmin sama
joukkue voitti C-tyttöjen mestaruuden.
Neljän puheenjohtajan aikana 1990 luvulla pelaajamäärä
nousi jo yli 4000 ja ottelumäärät yli 3000.
Kari Urpilaisen aikana saatiin Kokkolaan jalkapallohalli
ja tässä asiassa Kari teki arvokasta työtä.
2000 luku on alussa ja pelaajamäärä on noussut yli 5000.
Tätä vuosikymmentä voisi
kutsua naisten vuosikymmeneksi, sillä onhan FC United
noussut Suomen parhaaksi
naisjalkapallojoukkueeksi.
Kokkolan osalta saimme kipparihalliin uuden upean alustan, joka on kovassa käytössä.

Itse tulin mukaan 1970 piirisihteerinä, jolloin Antti Pohjonen oli puheenjohtajana. Antti oli puheenjohtaja, jonka minä arvostan korkealle.
1970 ja 1980 vuosikymmenet
olivat kai sitä aikaa, kun oli
eniten ristiriitoja seurojen välillä ja joskus kokoukset olivat
aika rajuja. Mutta kun menimme Helsinkiin liiton kokouksiin, pitivät seurat yhtä
ja toimivat piirin hyväksi.
Kaikki seurojen ja henkilökohtaiset edut unohdettiin ja tuloksiakin "takametsien miehet" (niin meitä kutsuttiin)
saimme aikaan.
Mennyt kausi on ollut vilkaista jalkapallotoimintaa.
Varsinkin Kokkolassa turnauksia on ollut paljon ja
aloinkin vähän miettiä, paljonko yöpymisiä jalkapallo on
tuonut Kokkolaan,
koska en ole missään nähnyt
tilastoja tästä. Alkuvuonna oli
liiton liittovaltuusto, keväällä
Neste cup, kesällä Kokkola
cup, Kaj Pahlman turnaus, No
Starsin SM turnaus ja vielä
kaksi joukkuetta, jotka osallistuivat naisten UEFA cupiin ja
asuivat viikon Kokkolassa. Li-

sänä vielä kaikki pienemmät
turnaukset ja tätä kirjoitettaessa tulossa on "kaikki pelaa" tekniikka kilpailu sekä piirin
60 v. juhla.
Nämä tilaisuudet ovat tuoneet
Kokkolaan
ainakin
24.000 henkilöä/yötä ja kun lisätään mm. katusähly, katukoris, moniottelukilpailut sekä
työpaikkaliikuntaseminaari
yöpymiset nousevat reilusti yli
30.000 yö/henkilö.
Nämä kaikki tilaisuudet eivät tule itsestään, vaan seuraväki tekee kovasti pr- työtä
saadakseen tilaisuudet Kokkolaan. Suuri merkitys on
myös Kokkolan hyvällä kenttätilanteella sekä kaupungin
hienolla Kokkola salilla.
Laskin että urheilu on tänä
vuonna tuonut Kokkolaan reilusti yli 1 milj. euroa. Onneksi
löytyy yrityksiä, jotka antavat
sponsorirahaa tälle arvokkaalle työlle, mitä seurat tekevät.
Toivotan hyvää loppuvuotta
ja menestystä seuraavalle
kaudelle kaikille urheiluseuroille.
Jan-Erik Sundell

SPL:n Keski-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja

Naiset näyttivät suunnan
Naisten maajoukkueen menestys tänä vuonna oli erinomainen. Joukkue selvisi EMlopputurnaukseen ja sielläkin
neljän parhaan joukkoon. Syksyllä alkanut MM-karsinta alkoi myös erinomaisesti. Voitot
Belgiasta vieraissa ja Puolasta
Vaasassa oli hyvä alku karsinnassa. Stadionilla ennätysyleisön edessä Espanjaa vastaan
Suomi oli vaisu ja vieraat veivätkin kolme pistettä mukanaan. Lohkon vahvimmaksi
arvioitua Tanskaa vastaan pelataan molemmat ottelut ensi
syksynä. Lohkon tasaisuudesta kertoo se, että Tanska pelasi tasapelin Puolan kanssa.
Naisten joukkueen menestystä täydensi naisten U19
joukkue, joka EM-kisoissa Unkarissa selvisi neljän parhaan
maan joukkoon. Tämä varmisti sen, että joukkue selvisi ikäluokan MM-kisoihin Venäjälle
ensi kesänä.
On paljon tuotu esiin mielipi-

teitä, että Palloliitto ei satsaisi
naisten jalkapalloon. Naisten
maajoukkueen toimintaan on
kuitenkin usean vuoden ajan
talousarviossa varattu merkittävä summa. Nyt olympiakomiteakin on tarkan seurannan
perusteella tullut siihen tulokseen, että naisten joukkue ansaitsee tukirahaa.
Miesten maajoukkueen MMkarsinnassa pisteiden saaminen jakautui lohkon joukkueiden osalta lähes puhtaasti
kahtia. Hollanti, Tshekki ja
Romania olivat niin kovia
joukkueita, ettei niiltä herunut pistettäkään. Muilta joukkueilta tuli lähes täydet pisteet. Onneton ottelu Andorrassa toi vain yhden pisteen. Vastustajan tiivis puolustaminen
ja pelin viivyttäminen sekä
pieni kenttä ja kuuma ilma estivät Suomen pääsyä kunnon
tilanteisiin. Voitto olisi pitänyt
Suomelle vielä mahdollisuudet lohkon kakkoseksi. Roma-

nia- ja Tshekkiottelujen yleisömäärä olisi noussut ja auttanut liiton tiukkaa tämän vuoden taloutta.
Maajoukkueen päävalmentajaratkaisut ovat kesän kuumimpia juttuja. Muurisen Antti sai runsaasti kannattajien
julkista painostusta. Painostus kohdistui vahvasti myös
liiton johtoon. Sen hetken lausunnot ja jutut tekivät Anan
jatkamisen mahdottomaksi.
Tilalle valittiin liiton valmennuspäällikkö Jyrki Heliskoski,
joka jo valintahetkellä tiesi tulevan seuraajansa. Roy Hodgson on kova nimi. Valinta on
Palloliitolle myös iso taloudellinen ratkaisu, mutta kotimaisista valmentajista (mukaan
lukien melkein kotimainen
Keke) ei olisi löytynyt uskottavaa ratkaisua. Tätä kirjoittaessani huomenna on liiton valtuuston kokous, jossa tärkeimpinä asioina on toimintasuunnitelman ja talousarvion vah-

vistaminen. Budjetin loppusumma nousee yli kymmenen
miljoonaan euroon. Vaikeinta
on arvioida A-maajoukkueen
pääsylipputuloja, koska ensi
syksynä alkavien EM-karsintojen lohkot arvotaan vasta
tammikuun lopussa. Sen jälkeen varmistuu mitä joukkueita vastaan syksyllä pelataan kotona. Ensi vuoden budjettia vahvistaa uusi TV-sopimus.
Kokouksessa valitaan myös
liittohallituksen erovuoroisten
tilalle uudet (tai samoja) nimet. Tämän tekstin allekirjoitan liittovaltuuston puheenjohtajana, mutta vuorotteluperiaatteella tämän lehden ilmestyessä olen todennäköisesti varapuheenjohtaja.
Ensi syksynä on Palloliiton
liittokokous, jossa valitaan liiton puheenjohtajisto kolmeksi
vuodeksi. Vielä ei ole se aika,
jolloin ehdokkaista pitää käydä keskustelua. Se aika on ke-

vään piirikokouksien jälkeen,
kun liittokokousedustajat on
valittu.
Syksyn aikana on vanhojen
partojen toimesta tuotu esiin
vanhoja sopupelijuttuja. Ne on
mielestäni pidettävä kuopattuna. Ne ovat kuitenkin arvailuja ja synnyttävät enemmän
harhajuttuja kuin tarpeellisia
totuuksia.
Lisenssipelaajien määrä on
kasvussa. Tähän mennessä viime vuoteen verrattuna ollaan
neljä tuhatta pelaajaa edellä.
Kasvu prosentuaalisesti kohdistuu vahvimmin tyttöpelaajiin. Lukumääräisesti poikapelaajien määrän kasvu on kuitenkin suurempaa.
Toivotan KPV-laisille pelaajille ja kannattajille hyvää joulun ja ensi kesän pelien odotusta!
Heikki Grönlund, Turku

SPL:n liittovaltuuston
puheenjohtaja

Improving
Viime kaudella matkustusmukavuutta paransi merkittäväsi seuran bussikalustossa tapahtunut
kehitys. Juniorijaoston puuhamiehet Markku Piispanen, VeliMatti Laitinen ja Markku Mäkinen
"kekkasivat" jostakin oheisen ilmastoinnilla varustetun bussin ja
nyt pitemmätkin ottelumatkat
sujuvat miellyttävämmin.
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