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Edustusjoukkue esittelyssä
KPV lähtee ykkösen sarjaan
joukkueella, johon oli kauden
alkaessa nimetty 22 pelaaja.
Seuraavilla sivuilla esittelemme heidät kuvan ja tiivistettyjen vastausten muodossa.
Henkilökohtaisten perustietojen lisäksi pelaajilta tiedusteltiin parhaita saavutuksia, vapaa-ajan harrastuksia ja sitä,
mikä kunkin mielestä on parasta jalkapalloilussa.

Maalivahdit
37 - Janne Björkgren
3.4. -77 Kokkolassa - 189
cm/90 kg - sinkku, opiskelija 3. vuosi KPV:ssa, aikaisemmin
GBK, KPS, JBK - tietokoneet
ja penkkiurheilu - voittaminen.
1 - Aki Lyyski
17.3. -82 Kokkolassa - 183
cm/83 kg - seurustelee, opiskelija - 5:s kausi KPV:n ykkösessä - aina KPV - nappuloiden
SM cupissa - väijyminen ja
penkkiurheilu -pukukoppielämä.
12 - Ari-Matti Kivipuro
20.5. -86 Alahärmässä - 186
cm/95 kg - sinkku, opiskelija 1. vuosi KPV:n ykkösessä, aikaisemmin LaVe, FC Järviseutu, Virkiä - B-junnujen SMpronssi - veikkaaminen - voittaminen.

Alakerta
3 - Jimi Tuomaala
29.6. -86 Kokkolassa - 179
cm/71 kg - seurustelee, opiskelija - KPV koko ajan - B-junnujen SM-pronssi - musiikki ja tv
- voittaminen.
15 - Henri Myntti
23.3. -82 Kokkolassa - 197
cm/91 kg - sinkku, jalkapalloilija - 3:s vuosi KPV:n ykkösessä - Jaro, FC Hämeenlinna,
Tromsö IL - maaottelut ja Tippeligan - golf (HCP 36 ) - kaverit ja pelaaminen.
18 - Niko Kalliokoski
26.5. -82 Kokkolassa - 185
cm/83 kg - avoliitossa, opiskelija - 3:s vuosi KPV:n ykkösessä
- Jaro - nappuloiden SM cupissa - penkkiurheilu - voittaminen.

2 - Eddy Torest
15.10. -82 Ivry Svr Seine - 176
cm/72 kg - seurustelee, jalkapalloilija - 1. vuosi KPV:ssa , aikaisemmin PSG, Viry, Montauban, Agde - Ranskan juniorimestaruus - nukkuminen, playstation, elokuvat, koko peli ja
sen voittaminen.
5 - Tapani Moilanen
12.1. -75 Kokkolassa - 180
cm/75 kg - naimisissa, prosessinhoitaja - 10:s kausi KPV:ssa
( 147 ottelua/12 maalia
KPV:ssa ) - KPS, Öja-73 - vielä
tulossa - mökkeily ja kalastus,
voitot ja hyvät kaverit.

Keskikenttä
6 - Petri Piispanen
8.12. -80 Kokkolassa - 180
cm/70 kg - seurustelee, opiskelija - 5:s kausi KPV:n ykkösessä ( 73 ottelua/12 maalia /12
maalia KPV:ssa ) - KPS - penkkiurheilu, löhöäminen - voittaminen ja joukkuehenki.
14 - Tommi Kauppinen
13.10. -85 Kokkolassa - 187
cm/81 kg - sinkku, ammattikouluopiskelija - toinen kausi
KPV:n edustusjoukkueessa -

maajoukkue-ehdokkaiden leirit, Palloliiton B-jun. SM-taitomestari - musiikki - voittaminen.
4 - Krister Sundell
24.8. -78 Kokkolassa - 190
cm/84 kg - sinkku, opiskelija 1. kausi KPV:n ykkösessä GBK - Keskipohjanmaan ykkönen 2004 - musiikin kuuntelu - maalinteko.
13 - Jukka Lyyski
26.8. - 83 Kokkolassa - 184
cm/82 kg - seurustelee, opiskelija - 4:s kausi KPV:n ykkösessä ( 67 ottelua KPV:ssa ) - musiikin kuuntelu, kölliminen joukkuehenki ja huumori.
9 - Toni Mensakov
2.8. -78 Vesteråsissa - 171
cm/68 kg - avoliitossa, postin
työntekijä - 1. kausi KPV:n ykkösessä, Jaro, TPK, JBK - 16-v
maaottelut - lapsenhoito, playstation - voittaminen.
11 - Hannu Ypyä
29.8. -75 Kokkolassa 177cm/68 kg - sinkku, fysioterapeutti - 7:s kausi KPV.n ykkösessä ( 79 ottelua KPV:ssa )
- Musa, Öja-73 - lukiolaisten

SM -93 - golf /HCP 7 ) - höynä.

Hyökkääjät

16 Cristian Coteanu
31.10. -76 Brasovissa - 183
cm/73 kg - seurustelee, jalkapalloilija - 1. kausi KPV:n ykkösessä - FC Brasov, Precizia,
Såcele, VPS - 5:s Romanian junioriliigassa, 19-v. maaotteluita - uinti, lukeminen, koripallo
- voittaminen ja pelikaverit.

17 - Dawda Bah
12.11. -83 Banjulissa - 182
cm/74 kg - sinkku, jalkapalloilija - 1. kausi KPV:ssa - Banjul
Hawks - 8 maaottelua Gambiassa - koripalloilu ja tv-jalkapalloilu - maalinteko ja voittaminen.

7 Ilari Nikula
2.2. -84 Kokkolassa - 178
cm/70 kg - sinkku, kouluavustaja/harjoittelija - toinen vuosi
KPV:n ykkösessä - kitaransoitto, laulu - joukkuehenki.

20 - Arttu Seppälä
18.3. -87 Turussa - 179 cm/72
kg - sinkku, opiskelija - 2 vuosi
KPV:n ykkösessä - Virkiä maaotteluedustus - koulu voittaminen.

21 - Janne Suutari
13.5. -81 Kokkolassa - 185
cm/80 kg - sinkku, opiskelija 4:s vuosi KPV:n ykkösessä ( 60
ottelua KPV: ssa ) - KPS, GBK
- toivottavasti vielä edessä maalit ja joukkuehenki.
8 - Jere Möller
6.5. -81 Kokkolassa - 176
cm/74 kg - seurustelee, sekatyömies/opiskelija - 3:s vuosi
KPV:n ykkösessä ( 12 maalia
KPV:ssa ) - KPS, GBK - toimittaminen, leijanheitto - pukukoppielämä.

10 - Mikko Annala
3.4. -84 Kokkolassa - 180
cm/76 kg - sinkku, sekatyömies - 4:s kausi KPV:n ykkösessä ( 24 maalia KPV:ssa ) punttisali - eivät ainakaan kesälomat.
19 - Noam Surrier
6.8. - 81 Pariisissa - 170 cm/72
kg - kihloissa, jalkapalloilija toinen kausi KPV:n ykkösessä
- Auxerre, Caen, Paris FC, FC
Lahti - playstation, DVD:t maalinteko.

Kentällä kävi 28 pelimiestä kaudella 2004
Todella, 28. Luku tuntuu suurelta vaikkakin kesään mahtui 26 sarjakamppailuksi luokiteltavaa ottelua. Onko tällainen luku sitten hyväksi vai pahaksi, siitä löytyy varmasti ainakin kaksi erilaista mielipidettä. Kertoohan se ainakin
materiaalin
määrällisestä
runsaudesta jotakin - toivottavasti myös laadusta. Toisaalta
luvussa on peräti kahdeksan
sellaista nimeä, joille kentällä
käyntejä kertyi kolme tai vähemmän.
Ainutkaan pelaaja ei tällä
kertaa ollut valmentajan käytettävissä jok´ikiseen otteluun. Lähimmäksi pääsivät 24
pelillään Petri Haapasalo ja
Tero Suominen. Tuo määrä sa-

malla merkitsi sitä, että "Pete"
nousi seuran kaikkien aikojen
tilastossa kymmenen kokeneimman joukkoon 219 KPVpelillään. Mieleen tuleekin kysymys, kuinka korkealle Pete
olisi yltänyt, jos olisi jaksanut
kamppailla pelipaikasta kaikki pelivuotensa KPV:n väreissä. Joka tapauksessa Pete pudotti listalta pois Kim Huuhkan ja nosti samalla riman listalle pääsemisessä 207:ään.
Kärjen muodostava edelleen ja pitkään - Kenth Myntti 326,
Hannu Lamberg 283 ja Vesa
Kallio 270.
Viime kauden käytetyimmät
pelimiehet olivat Petri Haapasalo ja Tero Suominen 24 ottelua, Janne Björkgren ja Jas-

ka Pensaari 22 sekä Jimi Tuomaala ja Mikko Annala 20 ottelua. Muut jäivät tuon rajan
alle. Koska Pete riisui jälleen
vihreän värin yltään, on Tapani Moilanen ensi kerän pelaajaringissä se, jolla on suurin 147 - kokemus KPV:n värien
puolustamisesta. Lähinnä tulevat Jaska Pensaari (97) - mikäli jatkaa - Hannu Ypyä 79,
Tuomo Paavolainen 77, Petri
Piispanen 73, Jykka Lyysi 67
ja Janne Suutari 60.

Mikko hätyyttelee
maalitilastoja
Tapani Moilanen tavoittelee
150:n sarjaottelun rajaa.

Vastustajan maaliverkkoja
heiluteltiin viime kaudella
nousukarsinnan pelit mukaan

lukien 54 kertaa. Ahkerimmin
tuossa työssä kunnostautuivat
Noam Surrier 9, Mikko Annala
ja Tapani Moilanen 7, Jere
Möller 6 sekä Jaska Pensaari ,
Henri Myntti ja Janne Suutari
4 kertaa. Maalitehtailua harrasti peräti 14 pelaajaa.
Mikolla on nyt tilillään 24
tehtyä maalia KPV:n virallisissa otteluissa. Viime kesän
tahdilla hän nousee seuran tilastoinnissa kymmenen joukkoon. Raja on nyt tasan 30.
Jaska Pensaaren luku on 13,
Tapani Moilasen, Jere Möllerin ja Petri Piispasen 12. Kaukana ovat tässäkin tilastossa
Hannu Lambergin 113, Arvo
Lambergin 48 ja Raimo Sorviston 46 maalia.

