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Juhlavuoden kunniaksi valmiina Ykköseen!

E

dellisen kerran kerroin ajatuksistani
tällä palstalla ennen joulua juhlatunnelmissa, jolloin KPV:n edustusjoukkueella oli takanaan mahtava nousu
Ykköseen jännittävien karsintojen jälkeen. Kun tämä Palloveikko-lehti on luettavissa
kokkolalaisissa kodeissa, aikaa Ykkösen sarjaavaukseen on enää yksi yö. KPV saa huomenna
vastaansa kotikentällään toisen perinteikkään
kokoonpanon ja sarjan ennakkosuosikkeihin lukeutuvan Vaasan Palloseuran. Molemmat seuroja, joilla on takanaan hohdokkaita vuosia myös
maan ylimmällä sarjatasolla.
KPV:n seurajohto on asettanut selkeän pitkän tähtäimen tavoitteen edustusjoukkueelle.
Mikäli haluamme, että seuran omat juniorit kehittyvät koviin peleihin mahdollisimman pitkään
Kokkolassa, edustusjoukkueen on pelattava vähintään Ykkösessä. Toki organisaatiosta löytyy
sen verran kunnianhimoa, että tavoite on pelata
lähitulevaisuudessa Liigassa. Toinen vaihtoehto
on se, että lahjakkuudet hakevat nykyistä aikaisemmin haasteita lähiseudun ylemmillä sarjatasoilla pelaavista joukkueista, kuten on käynyt
monena vuonna.
Olen täysin varma, että jos KPV pelaisi alkavalla kaudella Kakkosessa, puolet nykyisen edustusjoukkueen pelaajista pelaisi jossain muualla
kuin Kokkolassa ja jälleen olisimme tilanteessa,
että hyvä juniorityö menisi hukkaan. On myös
vaikea kuvitella, että Kakkonen houkuttelisi
vaikkapa Noam Surrierin tai Eddy Torrestin kaltaisia taitavia sekä mielenkiintoisia persoonallisuuksia, jotka varmasti tarjoavat omalta osaltaan
jännittäviä hetkiä kokkolalaiselle yleisölle.
Joukkueen vahvistukset on hankittu tiukan
seulonnan tuloksena ja päämääränä on ollut esimerkillisyys sekä kentällä, että kentän ulkopuolella. On hienoa nähdä sekin, että useamman vuoden jälkeen pelaajavirta kääntyi Kokkolan suuntaan. Olemme saaneet seuraan kokkolalaisia paluumuuttajia sen sijaan, että pelaajien suunta
olisi ylemmällä sarjatasolla pelaaviin naapuriseuroihin. Se, että pelaisimme pelkästään kokkolalaisin voimin nykypäivän Ykkösessä tai Liigassa olisi todella naiivi ajatus. Emmehän voittaneet 1969 Suomen mestaruuttakaan pelkästään
kokkolalaisin voimin. Vahvistusten hankkiminen
ei ole toki itsetarkoitus vaan se, ettei meidän syk-

esimerkkejä tahoista, jotka tekevät valtavan
määrän työtunteja seuran hyväksi. Samoin PalloVeikko-lehden ilmestyminen kertoo parhaalla tavalla erinomaisesta seurahengestä ja sitoutumisesta seuraan.

Puheenjohtaja Jorma Nikkanen katsoo luottavaisesti
edustusjoukkueen tulevaan kauteen.

syllä tarvitse miettiä, että olisi pitänyt tehdä jotain.
Kuten edellä sanotustakin voi jo päätellä, meillä on
seurassa selkeä päämäärä. Haluamme viedä
KPV:n takaisin sille tasolle, minne seura vähintäänkin kuuluu. Lajin pitkät perinteet ja KPV:n
ansiokas juniorityö antavat siihen hyvät mahdollisuudet. Edustusjoukkueeseen hankitut ulkomaalaisvahvistukset kertovat siitä, että seuraorganisaatiokin on sellaisessa kunnossa, että tällainen tavoiteasettelu on realistinen. Seuraorganisaation yksi tavoite on ollut talouden tasapainottaminen.
Tässä olemme onnistuneet hienosti ja suuri kiitos kuuluu yhteistyökumppaneillemme, jotka
ovat luottaneet meihin. Heidän ansiostaan voimme tehdä tätä työtä ja asettaa yhä vaativampia
tavoitteita. Vastavuoroisesti meillä on toivon mukaan mahdollisuus saada tulevan kauden aikana
myös valtakunnallista näkyvyyttä, sillä Ykkösellä on neuvottelut käynnissä myös joidenkin otteluiden televisioinneista.
Tässä yhteydessä haluan nostaa kiitollisuudella
esiin myös ne monet vapaaehtoiset, joiden merkitys seuralle on korvaamaton. Pallosiskot, järjestysmiehet, pallopojat, juniorijoukkueiden vastuulliset ja johtokunnan yhteistyökykyisyys ovat

Pääyhteistyökumppanit
kaudella 2005

Kun katsomme pienten junioreiden edesottamuksia huomaamme, että tämä kaikki on paljon muutakin kuin jalkapalloa. Nykyperheet ovat niin
pieniä, että moni nykynuori kaipaa "veljeä tai sisarta" joiden kanssa olisi kiva harrastaa ja liikkua yhdessä. Ajatus, että KPV:sta löytyy kiva kaveri jokaiselle pitää sisällään kutsun myös niille
maan hiljaisille ja "ujoimmillekin" nuorille tulla
mukaan kivaan porukkaan osaavien ohjaajien
ohjauksessa harrastamaan ja nauttimaan yhdessäolosta. On hienoa harrastaa lajia, joka kasvattaa kurinalaisuuteen, yhteishenkeen ja huomioimaan myös muut.
Mitä on odotettavissa edustusjoukkueen kaudesta? Henkilökohtaisesti uskon tähän joukkueeseen täysin. On kuitenkin selvää, että nousijajoukkueena on lähdettävä sarjaan nöyrällä asenteella. Kuten viime kausi osoitti meillä oli joukkueessa upea henki ja se huokuu myös tämän
vuoden joukkueesta. Uskon, että Antti Ylimäen
valmentamassa joukkueessa on potentiaalia menestyä Ykkösessä. Ryhmästä löytyy asennetta,
taitoa, fyysisyyttä, vahvuuksia pelin jokaiselle
osa-alueelle. Ennakkoasetelmissa meitä ei ole
juuri noteerattu ja se tarjoaa osaltaan yllätysmahdollisuuden. Nyt jos koskaan olisi yleisön tuki tervetullutta apua joukkueelle ja saisimme
Kokkolan palautettua jälleen vierailijajoukkueille vaikeaksi paikkakunnaksi kuten vanhoina hyvinä aikoina.
Tässä vaiheessa kevättä A-junioreiden SM-sarja ja
B-junioreiden 1-divisioona ovat jo alkaneet. Kuten sarjataulukoista näkee, sielläkin joukkueet
ovat päässeet pisteiden makuun. Tämän Palloveikko-lehden sivuilta käy hyvin ilmi, että KPV:n
jalkapallokesään mahtuu paljon tapahtumia.
Tervetuloa katsomoihin. Miesten ja naisten edustusjoukkueet sekä kymmenet juniorijoukkueet
tarjoavat Teille paljon mielenkiintoista nähtävää.
Jorma Nikkanen
puheenjohtaja

