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Kokkolassa pelataan jälleen jalkapal-
loa pitkän tauon jälkeen, sen ylimmällä sar-
jatasolla, liigassa. KPV:n nuoret naiset ovat 
sen tehneet meille mahdolliseksi viime kau-
den hyvien peliesitystensä tuloksena. Toivon, 
että löydätte itsenne kannustamassa nais-
joukkuettamme menestymään haastavassa 
liigassa tänä suvena.

Miesten osalta iskukykymme näyttää lu-
paavalta. Päävalmentaja ”Jamo” Korhonen 
on tehnyt hyvää työtä käytettävissä olevan 
pelaajamateriaalinsa kanssa. Asenne ja sitou-
tuminen ”työhön” on ryhmässä ollut tiukka 
ja yhteishenki erinomainen. 

Yleisen talouden heikkenemisen vaiku-
tukset ovat heijastuneet myös seuramme 
toimintamahdollisuuksiin. Näissä selviyty-
mistalkoissa ovat nyt mukana olevat pelaa-
jat olleet vahvasti mukana kantamassa ”kor-
tensa kekoon” KPV:n hyväksi.

Nuorissa on tulevaisuutemme. Näin 
voimme vahvasti sanoa. Junioritoiminnassa 
on tapahtunut ”ryhtiliike”, jonka seurauk-
sena pelaajamäärät ovat kasvussa kaikissa 
ikäluokissa. Merkittävä tekijä on ollut juniori-
jaoston panostus valmennuspäällikköön. Ste-
phen Clarkilla on iso halu nostaa valmennuk-
sen tasoa KPV:ssä ja Kokkolassa. Meillä on 
tarjota lähes 70 tasokasta valmentajaa las-
temme ja nuortemme ohjaamiseen sekä kas-
vattamiseen jalkapallon parissa.  Seuramme 
on myös valittu mukaan Suomen Palloliiton 
ja Fortumin järjestämään Tutor – ohjelmaan, 
joka on tarkoitettu 5-12 – vuotiaille pelaa-
jille ja heidän valmentajille. Kolme juniorival-
mentajaamme olivat kevättalvella Juha Reinin 
järjestämällä opintomatkalla Hollannin mes-
tarin AZ Alkmaarin vieraana. Tästä matkasta 
on erillinen kertomus tässä lehdessä.

Kuluvan pelikauden myötä etenemme 

kohti 80 – juhlavuotta, jota vietämme ensi 
vuonna. Nyt, jos koskaan, kootkaamme voi-
mamme yhteen ikään ja sukupuoleen kat-
somatta. Tarvitsemme teitä kaikkia entisiä, 
nykyisiä ja ennen kaikkea tulevia seuratoi-
mijoita ja jäseniä rakentamaan ja vahvista-
maan KPV:tä ja sen tulevaa juhlavuotta las-
temme ja nuortemme hyväksi.

Suurella kiitollisuudella ja kunnioituk-
sella muistamme joukostamme poistuneita 
”vihreäsydämisiä” palloveikkoja, kaupunki-
neuvos Esko Lankilaa ja Raimo Huuhkaa sekä 
pyyteetöntä pallo-siskoa Agnes Tyynelää. 

Iso lämmin kiitos kohdistuu yhteistyö-
kumppaneillemme ja tukijoillemme. Teidän 
merkittävällä myötävaikutuksella voimme 
jälleen kerran rynnistää peliviheriöille näyt-
tämään harjoiteltuja ja opittuja taitojamme 
sekä toteuttamaan tavoitteitamme.

KPV:n tuoreimmat tapahtumat ja 
kuulumiset voit seurata nettisivustoiltamme 
www.kpv.fi .

Tervetuloa kannustamaan joukkuei-
tamme menestymään sekä nauttimaan yh-
dessäolosta!

Risto Pouttu
puheenjohtaja, KPV

Hyvää Vapun jälkeistä 
kevättä ja kesän odotusta!

Hyvät ensi vuoden 80-vuotisjuh-
laanne valmistautuvat KPV:n fu-
tisperheen jäsenet ja Pallo-Veikko 
–lehteä lukevat jalkapallon ystä-
vät!

Vuosi 2009 on kenties kaikkien 
aikojen mielenkiintoisin jalkapal-
lovuosi tähän mennessä. Edes-
sämme on ennen kokematon 
kahden lopputurnauksen kesä, 
Veikkausliiga, Kaikki Pelaa –oh-
jelma ja monet muut jalkapallo-
väelle tutut ja tärkeät asiat/toi-
mijat viettävät tasavuosijuhliaan 
– työn merkeissä, kuten meillä 
hyvänä tapana lähes poikkeuk-
setta on. 

Tapahtumarikkaan vuoden ai-
kana valmistellaan suomalai-
sen jalkapallon strategiaa vuo-
sille 2010-13. Olemme keränneet 
strategian sisältöjä laajasti kuun-
nellen herkällä korvalla seuro-
jen ääntä. Alkuvuodesta yli 130 
seuraa ja lähes 350 seuraihmistä 
osallistui alueellisesti järjestet-
tyihin Isännän Ääni –seurasemi-

naareihin ja antoi strategiatyölle 
vahvat eväät. 

Jo tässä vaiheessa työtä on 
helppo todeta, että marraskuun 

ensimmäisenä viikonvaihteena 
järjestettävässä Suomen Pallolii-
ton liittokokouksessa esitellään 
laajasti ja monipuolisesti valmis-
teltu toimintasuunnitelma seu-
raaville neljälle vuodelle. Viime 
vuoden aikana laaditun arvo-, vi-
sio- ja toiminta-ajatuksen kirkas-
tustyön mukaisesti otamme en-
simmäiset ja onnistumisemme 
kannalta ratkaisevat askeleet 
kohti VISIO 2020 tavoitteita – 
harrastajamäärän kaksinkertais-
tamista ja nousemista Euroopassa 
menestyvien jalkapallomaiden 
joukkoon. 

”Jalkapalloa jokaiselle” –toi-
minta-ajatus velvoittaa koko 
suomalaista jalkapalloperhettä 
toimimaan siten, että jokai-
sella suomalaisella on mahdol-
lisuus olla osa jatkuvasti kasva-
vaa toimintaamme. Jalkapallon 
toiminnalliset tulokset tehdään 
seuroissa. Sen vuoksi on erittäin 
tärkeätä, että liiton ja piirien 
henkilöstön työpanos kohdistuu 

mahdollisimman lyhentämättö-
mänä seurojen työn tukemiseen. 
Päätoimisuuden vahvistaminen, 
harrastusolosuhteiden kehittämi-
nen ja seuratoimijoiden koulutus 
ovat painopistealueita, joihin tu-
levalla toimintasuunnitelmakau-
della kiinnitetään runsaasti huo-
miota. 

Olemme pyrkineet ottamaan joi-
takin ”varaslähtöjä” visiomme 
suunnassa käynnistämällä toi-
menpiteitä jo kuluvan vuoden 
aikana. Isännän Ääni -seminaa-
rien lisäksi vakuutuskumppa-
nuuden vaihto hintakilpailutuk-
sen kautta, lasten valmennuksen 
laadun vahvistamiseen tähtäävä 
Fortum Tutor –ohjelma, Drop out 
–työn renessanssi ja EM 2009 –
seurakehityshanke tyttöfutik-
sen harrastaja- ja toimijamäärän  
vahvistamiseksi ovat esimerkkejä 
siitä työstä, jota olemme pyrki-
neet liitossa ja piireissä seurojen 
tekemistä aloitteista toteutta-
maan. Rasisti on reppana –kam-

panja on niinikään proaktiivinen 
toimenpide, jolla haluamme Suo-
men suurimpana liikuntajärjes-
tönä ja elämänkouluna vahvistaa 
osaamistamme uussuomalais-
ten kotouttamiseksi yhteiskun-
taamme.

Haluan toivottaa koko keskipoh-
jalaiselle jalkapalloperheelle me-
nestyksekästä jalkapallokautta. 
Toivon näkeväni teistä useim-
mat kaikkien aikojen suurim-
massa jalkapallotapahtumassa 
Suomessa – Naisten EM –loppu-
turnaus pelataan Suomen osalta 
kruunupyyläisen Mikko Käldin 
päävalmennuksessa Helsingissä, 
Lahdessa, Tampereella ja Turussa 
23.8.-10.9. Upeat Naisemme jal-
kapallokentillä tarvitsevat meistä 
jokaisen tukea ja kannustusta. Et-
hän missaa tätä ennen näkemä-
töntä ja ainutkertaista jalkapallo-
juhlaa – futis on parasta paikan 
päällä!

Timo Huttunen

Tapahtumarikas jalkapallon  juhlavuosi on käynnistynyt

Timo Huttunen, Suomen Pallolii-
ton seuratoimintajohtaja.


