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Sekoitus taitoa ja tahtoa
KPV:n kannattajat voivat nukkua yönsä rauhallisesti. Kuuden vuoden tauon jälkeen Antti Ylimäki luotsaa jälleen kaupungin lippulaivaa.
Antin valmentamat joukkueet ovat poikkeuksetta purjehtineet myötätuulessa. Edellisellä kerralla Antin johdolla
nousimme divariin eikä seuraavana suvena ollut huolta
säilymisestä maamme toiseksi
korkeammalla sarjatasolla.
Haastattelutuokiolla Antti
siemaisee rauhallisesti kahvia
ja tunnustaa, ettei suurempia
pettymyksiä vuonna 1984 alkaneella valmentajan uralla
ole ollut.
Useimmalle palloveikolle oli
valmentajanvaihdos yllätys,
niin Antillekin.
– Sakke (Junnilainen) oli
nostanut joukkueen divariin ja
oletin hänen jatkavan. Kun
KPV:n johto heti nousukarsintojen jälkeen otti yhteyttä en
epäröinyt. Oli se kuitenkin
melkoinen yllätys, positiivinen
sellainen, kun olin ollut poissa
valmennuskuvioista.
Aisaparikseen kuten edelliselläkin kerralla Antti otti
Pekka Kalliokosken.
– Yhteistyö toimi erinomaisesti edelliselläkin kerralla,
toteaa Antti.
Loukkaantumislista on kovan harjoituskauden aikana
ollut välillä huolestuttavankin
pitkä ja karu lisämerkintä oli
keskikentän ässän Tuomas
Uusimäen lähtö takaisin ammattilaiskentille.
Poissa
avauksesta ovat varmuudella
vain syksyllä vahvat nousukarsinnat pelanneet Eetu Junnilainen ja Janne Suutari.
Uusimäen lähdön jälkeen
palapeli meni uusiksi, mutta
shokista on toivuttu ja Antin
ilme on kaukana paniikista.
Sarjan alkuun on haastatteluhetkellä viikonpäivät ja KPV
on Antin mukaan juhlavuotensa kunniaksi hyvin valmistautunut. Harjoituksia on kertynyt keskimäärin kuusi kertaa
viikossa ja nuoremmilla jopa
kymmenen.
– Emme ole määrissä ja kovuudessa esimerkiksi Jaroa
paljoa jäljessä, mutta ammatikseen pelaaville pystytään
harjoituskausi paremmin jaksottamaan ja järkeistämään.
Onko joukkue Antin näköinen joukkue?
Antti ei tunnusta olevansa
erityisesti sambajalkapallon,
saksalaisen tai englantilaisen
tyylin puolestapuhuja. Miehen

KPV lähtee uuteen sarjaympäristöön Antti Ylimäen komennossa.

ihannepeliajatus taitaa olla
kaikkea näitä ja hyvä näin.
Antin joukkueessa taitaa tänä suvena olla kaikkien tyylilajien edustajia, eli melkoinen
coctail.
– Kivijalka on puolustus.
Tykkään tarkasta puolustamisesta mentaliteetilla "omiin ei
mene yhtään". Oman maalin
varjeleminen kovinkin ottein
lämmittää mieltä. Vastustajaa
ei tietenkään tule tahallisesti
vahingoittaa. Selkeät roolit
tulee myös olla, sekä yksilöillä
että joukkueella. Fyysinen pelaamisemme onkin suurin kysymysmerkki. Ylöspäin pelaamisessa haluan nähdä suoraviivaisuutta, nopeutta ja nopeita ratkaisuja.

koutemme. Halu esittää omaa
osaamista voi jopa ylikorostua.
Lisäksi joukkueemme on erittäin nopea. Unohtaa ei sovi
myöskään vahvuuttamme erikoistilanteissa, kehuu Antti ja
alkaa luetella nimiä.
Ilmatilan herruudesta ei pitäisi olla epäselvyyttä kun
KPV:lla on asettaa kuusikko
Henri Myntti, Niko Kalliokoski, Tapani Moilanen, Krister
Sundell, Tommi Kauppinen ja
Dawda Bah - on kokoa ja näköä.
– Laukaisuvoimaakin on,
paljastaa Antti, ja mainitsee
Niko Kalliokosken hevosenpotkut ja Christian Coteanun
kierteiset sijoitukset.

Taitoa on

Kokkolalaisuus pysyy,
KPV:laisuus tarttuu

Uusi sarja, uudet valmentajat
ja runsaasti uusia kasvoja,
mm. niin sanotusti kolme uutta tullin kautta tullutta. Haastetta löytyy juhlavuoden kynnyksellä, mutta joukkue ja
Antti lähtevät luottavaisena
sarjaan.
– Emme lyöneet sijoitustavoitetta lukkoon. Tällä kertaa
sovimme, että syksyllä kun
lehdet alkavat kellastua olemme keränneet 40 pistettä (sijat
4-6).
– Taitotaso on ilman muuta
vahvin valttimme. Ulkomaalaisvahvistukset tuovat kaivattua yllätyksellisyyttä, joka
tosin saattaa joskus olla heik-

Vuosikymmeniä KPV on niittänyt mainetta vihreällä veralla. Menestys oli kaupungin
kokoon ja resursseihin nähden
uskomatonta. Viime aikoina
on ollut hiljaisempaa ja alkoi
välillä jo näyttää siltä, että juna on jättämässä perinteikkään KPV:n. Seuralle oli jäämässä vain kasvattajan osuus,
josta toki voimme olla ylpeitä.
Meillähän on Reinit, Koskelat,
Koppiset ja Uusimäet maailmalla ja vielä muutama omassa Veikkausliigassa.
Antti haluaa KPV:n edustusjoukkueen valmentajapallilta
korostaa entisestään KPV:n
linjaa, paikallisuutta painotta-

vaa linjaa. Tämän hetken 22
pelaajan ringissä on kuusitoista kokkolalaista ja yksi pietarsaarelainen.
– Sanomattakin on selvää,
että oma maa on mansikka ja
muu maa mustikka, mutta tänä päivänä on vaikea koota liiga- ja divarijoukkueita täysin
paikallisista voimista. Miten
sitä voi meiltä odottaa, kun
meitä selvästi suuremmatkaan seurat eivät siihen pysty.
Haluamme tietenkin olla niin
omavaraisia kuin mahdollista
ja tässä onkin KPV:n junioritoiminnalle haastetta.
– A- ja B-juniorimme ovat
joukkueena maan parhaimmistoa. Toivottavasti junioritoimintamme pystyy jatkossa
tuottamaan vielä parempia ja
valmiimpia yksilöitä edustustasolle. Tutkittu totuushan
on, että vain yksi neljästäsadasta juniorista yltää Suomessa liigatasolle.
– Aloituskokoonpanossa tulee olemaan yli puolisen tusinaa omaa kasvattia. Siihen
harva porukka pystyy. Lähin
esimerkki on Jaro. Korkeintaan kolme pietarsaarelaista
saa paikan aloituskokoonpanossa.

KPV haastaja
KPV on pelannut tukun harjoitusotteluita tuloksellisesti
vaihtelevalla menestyksellä.
– Avausvastustajamme VPS
on kohdattu kahdesti ja tap-

piot on kirjattu numeroin 1-2
ja 0-2. Tiedämme vaasalaisjoukkueen pelityylin. He pelaavat samalla peliryhmityksellä kuin me, eli 4-4-2. Jari
Pyykölä on kerännyt vahvoja
pelaajia. Joukkue on tasainen,
fyysinen ja suoraviivainen.
Meillä on taitavampi joukkue.
VPS kuuluu kuitenkin kovaan
nelikköön, jonka muut jäsenet
ovat Honka, Viikingit ja Oulu.
Sarja tulee olemaan erittäin
mielenkiintoinen. Kukaan ei
karkaa, enkä voi nimetä heittopussia. Myös OLS on viime
metreillä vahvistunut, tietää
Antti.
Vastustajan tarkka analysoiminen on yksi Antin tavaramerkkejä, mutta omaa peliä
lähdetään pelaamaan.
– Valmis pelimme ei ole,
mutta suunta on oikea. Pelimme tulee paranemaan, kun
pääsemme oikealle nurmelle
ja parhaimmillaan taitava
joukkue on, kun myös nurmikentät ovat parhaimmillaan.
– Tällä hetkellä tuntuu siltä,
että hyökkäyksessä riittää tulivoimaa ja vaihtoehtoja löytyy. Puolustuslinja löysi myös
nopeasti yhteisen sävelen ja
vaikuttaa vahvalta. Tolppien
välissä Janne Björkgren pelasi
huippuehjän kesän ja Aki
Lyyski pelasi elämänsä ottelut
syksyn nousukarsinnoissa.
Uskon vireen säilyneen talven
yli, analysoi Antti.
Kysymysmerkki, joka toivottavasti oikenee huutomerkiksi, on keskikenttä. Taitoa toki
löytyy ja kokoakin, sellaista
sopivaa kovuutta kaksinkamppailuihin niin maassa
kuin ilmassa odotan vielä löytyvän, toivoo Antti.
Kamppailu pisteistä alkaa.
Toivomalla ei tule yhtään pistettä, vaan tekeminen on ainut
asia, joka ratkaisee. Kesän menestys on omissa käsissä ja
kaipaa vain ripausta onnea.
– Toivottavasti kokkolalaisyleisö on meille se ylimääräinen pelaaja.

Faktaa:
Antti Ylimäki, 43 v
Valmennuskoulutus:
JVK -97, Steg III Sundsvall -95
Naimissa, vaimo Paula
Lapset: Emma-Paulina 16,
Anna-Carolina 14 ja Oskar 9
Suosikkijoukkue: Arsenal

75:n toimintavuoden pääjuhla lokakuussa
Keskiviikkona 12.10. tulee
kuluneeksi tarkalleen 75
vuotta siitä, kun Isollakadulla sijainneessa kahvila Maximissa kokouksen puheenjohtajana toiminut herra Uno
Korpela kopautti pöytään
osanottajien
yksimielisen
päätöksen uuden jalkapalloseuran perustamisesta Kokkolaan.
Tuo seura sai silloin nimekseen Kokkolan Pallo-Toverit.

" Koska oli kuulunut huhuja,
että kaikki eivät nimeä hyväksyneet", päätettiin puoli
vuotta myöhemmin, 11.4. -31
vahvistaa nimeksi Kokkolan
Pallo-Veikot.
Tuon kokouksen päätöstä ja
sen jälkeen seuranneita
KPV:n 75 vuotta juhlitaan
ensi syksynä, lauantaina
15.10. Kaupungintalolla järjestettävässä juhlassa.
Pääjuhlan ohjelma on vielä

Oheisen juhlavuoden logon on
suunnitellut Juha Salo.

vahvistamatta, mutta siitä
pyritään kehittämään mahdollisimman arvokas. Tavoitteena on saada puheenvuoroja urheiluelämämme huipulta niin valtioneuvoston kuin
jalkapalloilunkin tasolta. Toki juhlapäivän tuntumaan
tullaan järjestämään puheiden lisäksi muutakin jalkapallomuistoja herättävää ja
niistä tiedotetaan lähempänä
juhlan ajankohtaa.

Muita juhlavuoden merkittävimpiä tapahtumia tulevat
olemaan jo taakse jäänyt
nuorimpien junioreitten Neste-turnaus kuin elokuussa
pelattava Kai Pahlman-turnaus. Edustusjoukkue pelaa
yhden sarjaotteluistaan elokuussa juhlaotteluna.
Juhlavuosi huipentuu pelikauden päättäjäisiin niin aikuisten kuin junioreittenkin
osalta.

