
Janne Ylinen

1. KPV edustaa minulle perin-
teitä, jotka ovat luotu Kokkolan 
seudulle lähes 80 vuotta sitten. 
Samat periaatteet, jotka silloin 
seuran perustamisen aikaan oli-
vat lähtölaukauksena toimin-
nan alkamiselle ovat tänäkin 
päivänä olemassa. Koen asian 
henkilökohtaisesti tärkeänä 
olla tukemassa omalla tekemi-
selläni kokkolalaista nuoriso-
toimintaa, liikunnallisia puh-
taita elämänarvoja ja yhdessä 
onnistumisen iloa.
2. Seuratoiminnassa mukana 
oleminen antaa ainakin hen-
kilökohtaisesti ottaen paljon. 
On äärimmäisen paljon hie-
noja kokemuksia, mutta on toki 
niitäkin hetkiä, jolloin joutuu 
olemaan mukana kiperissä pää-
töksissä. Yksi vaikea hallituk-
sen päätös joka tulee mieleen 
on A-junioritoiminnan alasajo 
pelaajaresurssipulan vuoksi. 
Myös tasapainoilu seuran ta-
louden hoitamisen kanssa on 
ollut haastavaa ja siihen liittyy 
monia tiukkoja tilanteita, joissa 
päätökset eivät ole aina olleet 
hirveän miellyttäviä. Kuiten-
kin kaikki nämäkin päätökset 
on tehty vain yhtä asiaa kun-
nioittaen, eli seuran tulevaisuu-
den ja perustekemisen turvaa-
miseksi.
3. Henkilökohtaisesti ottaen 
iloisin päätös oli, kun pää-
timme KPV:n hallituksessa yk-
situumaisesti lähteä hakemaan 

ratkaisua 
yhteisen 
edustus-
joukkueen 
perustami-
seksi naa-
puriseuran 
kanssa. Asia 
oli valmis-
teltu hyvin 
ja tausta-
työt tehty, 
mutta lopputulos ei sitten kui-
tenkaan mennyt maaliin. Syy 
ei ollut meidän. Tietysti oli mu-
kava olla päättämässä alkuvuo-
desta liigalisenssihakemuksen 
jättämisestä naisten jalkapal-
loilun osalta.
4. KPV:n tärkein tehtävä on tur-
vata laadukas ja runsas junio-
ritoiminta Kokkolassa. Sen an-
siosta koko seura voi kasvaa ja 
kehittyä ja tuottaa monta me-
nestymisen mahdollisuutta tu-
levaisuudessakin.
5. Värin tunnustaminen on mi-
nusta sitoutumista johonkin 
asiaan. Oli asia mikä hyvänsä. 
Sitoutuminen taas sitä, että se 
vaikuttaa myös tekemiseen, eli 
toimitaan silloinkin kun ei aina 
välttämättä ole niin mukavaa 
ja saattaa aiheuttaa pientä pun-
nerrusta. Mutta haasteet ja kuu-
luminen esimerkiksi ”Green Fa-
milyyn” antaa aihetta yhdessä 
tekemisen iloon, joka meille 
kaikille on terveellistä ihan jo-
kapäiväisessä elämässä. Silloin 
voi kokea tehneensä jotain hy-
vää yhteisen asian puolesta.
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Risto Pouttu
 
1. KPV on minulle vahvan jal-
kapallohistorian omaava seura, 
jonka uudeelleen nousua ja me-
nestystä suomalaisilla jalkapal-
lokentillä odotan ennen kaik-
kea oman junioritoiminnan 
kautta tulevilla pelaajilla to-
teutettuna.
2. En ole vielä kokenut sel-
laista tilannetta näin lyhyen 
ajan kokemuksella. Kaiketi ne 
vaikeimmat asiat liittyvät eu-
rojen saantiin ja riittävyyteen 
sekä riittävän vapaaehtoistoi-
mijoiden saamiseen mukaan 
seuratyöhön.
3. Naisten liigapaikka kaudelle 
2009 lienee sellaisena nähtävä, 
sillä se luo mahdollisuuksia 
seuran huomioarvon nousulle 
naisten pelimenestysten myötä. 
Ilosena asiana koen junioritoi-

minnassa 
olevan li-
sääntyneen 
aktiivisuu-
den. Kait 
sekin on 
jonkin pää-
töksen tu-
los.
4. Näen 
tällä het-
kellä KPV:n 
tulevaisuuden ja tehtävän ns. 
kasvattajaseuran roolissa ja sen 
myötä mahdollisuuksien mu-
kaan menestymistä eri sarjata-
soilla. 
5. Se on ”suoraselkäisten, si-
toutuneitten ja rehtien” ihmis-
ten tapa osoittaa, mihin leiriin 
kuuluu ja minkä puolesta on 
valmis toimimaan, vähintään 
jäsenmaksun maksaneena jä-
senenä.

Viisi kysymystä 
KPV-pomoille

Eilen – tänään – huomenna Hallituksen jäsenille sekä seuran sihteerille ja naisjalkapalloilun 
”Mama-Lailalle” annettiin kauden alla vastattavaksi oheiset 
viisi kysymystä.
 
1) Mitä KPV on minulle
2) Vaikein ratkaisu KPV:ssa
3) Iloisin päätös KPV:ssa
4) Ajatus KPV:n tulevaisuudesta
5) Miten koen värin tunnustamisen

Pekka Kuusela
 
1.Erittäin tärkeä asia.

2.Ainaisen rahanpuutteen takia 
on joutunut tekemään paljon 
vaikeita ratkaisuja.

3. Niitäkin on mahtunut jouk-
koon vuosien varrella.

4. Kukoistavan juniorityön ansi-
osta tulevaisuus on ruusuinen.

5.Tottakai 
omia puo-
lustetaan 
henkeen ja 
vereen. Va-
linta tuli 
tehtyä 45 
vuotta sit-
ten.

Vesa Pihlajamaa

1. KPV on yksi Kokkolan ”iko-
neista”, jonka kautta Kokkola 
on tunnettu valtakunnan ta-
solla ja on sitä kautta yksi Kok-
kolan kaupungin imagoa luova 
tekijä. KPV on myös arvokasta 
nuorisotyötä tekevä organisaa-
tio ja koko maakunnan jalka-
pallon ykkösseura.
2. Tänä lyhyenä aikana, jona 
olen ollut toiminnassa mukana, 
en muista mitään erityistä vai-
keaa ratkaisua. Taloudellisesti 
haastavassa ympäristössä on 
tietysti jouduttu  tekemään pal-
jon vaikeita ratkaisuja, mutta 
ne kuuluvat nykyiseen urhei-
luseuratoimintaan.

3. Pieniä ilonaiheita mahtuu 
lyhyelle KPV uralle vaikka 
kuinka paljon. Ehkä päätös 
naisten liigapaikan vastaan-
ottamisesta on yksi merkittä-
vimmistä positiivisista päätök-
sistä.
4.Tekemällä yhdessä oikeita 
asioita ja pyrkimällä koko ajan 
toiminnan tason parantami-
seen uskon, että tulevaisuus on 
hyvä. Se millä kukin hyvyyttä 
mittaa tietysti vaihtelee hen-
kilöittäin. Minun mittareitani 
ovat valmennustyön laatu ja 
koko seuran toiminnan ylei-
nen ”ammattimaisuus” edus-
tusjoukkueiden menestys tu-
lee näiden tekijöiden kautta 
jos on tullakseen.

5.Urheilu-
seuratoi-
mintaan 
kuuluu 
mielestäni 
aina vä-
rin tunnus-
taminen 
ja jonkun 
kannatta-
minen, sii-
tähän se 
penkkiurheilijan mielenkiinto 
syntyy. Se ei suinkaan tarkoita 
muiden värien vastustamista, 
vaan päinvastoin. Positiivisella 
tavalla omaa väriään tunnus-
tavat kannattajat tekevät mo-
lemmat työtä oman lajinsa 
puolesta.

Hannu Laakso

1. Kuuluu päivään jokaiseen.
2. Lyhyen hallitusurani ai-
kana ei vielä ylitsepääsemät-
tömiä ongelmia. Tiukan talou-
den aikana joudutaan tietysti 
tekemään ”koviakin” päätök-
siä, mitkä päätökset eivät aina 
kaikkia miellytä.
3. A-juniorijoukkueen palautta-
minen seuran organisaatioon.
4. Talous kuntoon ja pienin as-
kelin eteenpäin unohtamatta 

missään 
vaiheessa 
omasta ju-
niorimyl-
lystä koko 
ajan edus-
tusjoukkue-
kelpoiseksi 
kasvavia pe-
limiehiä ja -
naisia.
5. Kerran 
vihreä, aina 
vihreä.

Laila Myntti

1. Seura, jota olen nuoresta ty-
töstä kannattanut, siinä itse 
pelannut, sen kautta  löytänyt 
aviomieheni ja sen joukkueissa 
ovat myös lapseni pelanneet. 
KPV on siis kulkenut omassa ja 
perheeni elämässä kaiken aikaa 
mukana.
2...hyväksyä se päätös, joka 
vei meiltä sekä A-juniori että 
II-joukkueen, ja vei mahdolli-
suuden pelata omassa seurassa 
niiltä pelaajilta, jotka eivät ihan 
vielä tai sitten enää mahdu 
edustusjoukkueeseen...

3. Päätös hyväksyä tyttöjouk-
kueet seuraan mukaan monen 
vuoden tauon jälkeen.  Päätös 
ottaa naisjoukkueen liigapaikka 
vastaan tälle kaudelle. (Kum-
paakaan päätöstä en kylläkään 
ole ollut hallituksen jäsenenä 
tekemässä!)
4. Omat juniorit takaavat tu-
levaisuutemme!   Mutta, ikävä 
kyllä, pelkästään omalla ”tuo-
tannolla” emme tule koskaan 
valtakunnan korkeimmalle ta-
solle pääsemään ja se toivotta-
vasti on edelleen tavoite seu-
rassa.  Toivoisin niin kovasti 
kaupunkilaisten löytävän tiensä 

viihdyttä-
vän jalka-
pallo-otte-
lun pariin!!
5. Väriä saa 
tunnustaa, 
ja se saa nä-
kyä!  Harmi 
vaan, että 
meillä tun-
nustetaan 
väriä pyytä-
mällä vapaapääsyä peliin eikä 
niin, että oltaisiin valmiita mak-
samaan oman joukkueen peliin 
tai maksamaan esimeriksi oman 
joukkueen jäsenmaksu!

Jouko Vierimaa
 

1. KPV:n merkki oli minulla rin-
nassa jo valokuvassa, joka otet-
tiin kansakoulun ensimmäisenä 
päivänä. Siinä se on edelleen.
2. Reservijoukkueen hautaami-
nen reilu vuosi sitten. Se satutti 
henkilökohtaisesti. Olin kui-
tenkin ollut käynnistämässä ja 
kantamassa sitä aladivisioonista 
ylöspäin.
3. Vaikea mennä nostamaan 
yhtä erityistä päätöstä ykkö-

seksi. Vuosittain tulee useita 
iloisia ja hyviä päätöksiä. On 
tärkeää, että seura kehittyy ja 
yhä useampi kokee sen mei-
dän jutuksi.
4. Me voimme olla suunnan-
näyttäjä. On uskottava it-
seemme ja omiin vahvuuk-
simme. Rakennetaan seura ja 
KPV:n tapa pelata niiden va-
raan. Vaatimaton rahallinen re-
surssi on mielestäni myös mah-
dollisuus.   
5. KPV on minun juttuni. 

Omat peli- 
ja valmen-
nusvuo-
det KPV:ssa 
ovat anta-
neet valta-
vasti ystä-
viä, elämää, 
kokemuk-
sia. Mi-
tenkä se Si-
nuhe sanoikaan. Joka on kerran 
maistanut Niilin vettä… ei tar-
vitse väriä vaihtaa.

KPV toivottaa kaikille hyvää kesää 
Green Family -hengessä!


