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Naisten Liiga otteluohjelma 2009

Pvä Klo Kenttä Kotijoukkue Vierasjoukkue TULOS
su 5.4. 18:30 NiceF KPV  0 - 0
la 11.4. 16:00 Kipparihalli KPV HJK  0 - 6
la 18.4. 16:00 Tapiola up. FC Honka KPV  0 - 9
la 2.5. 16:00 Kipparihalli KPV PuiU  2 - 1
la 9.5. 16:00 Veritas stadion TPS KPV  1 - 0
la 16.5. 16:00 Bengtsböle IP Åland United KPV
to 21.5. 18:30 Keskuskenttä KPV FC Kuusysi
su 31.5. 14:00 Keskuskenttä KPV KMF
ke 3.6. 18:30 Keskuskenttä FC United KPV
su 7.6. 18:30 Keskuskenttä KPV TiPS
la 13.6. 14:00 Tammela Ilves KPV

ke 24.6. 18:30 Keskuskenttä KPV FC United
la 27.6. 16:00 Töölön pk HJK KPV
la 4.7. 16:00 Keskuskenttä KPV FC Honka
la 25.7. 16:00 Puistolan lp PuiU KPV
la 1.8. 16:00 Keskuskenttä KPV TPS
la 15.8. 16:00 Keskuskenttä KPV Åland United
la 12.9. 16:00 Kisapuisto FC Kuusysi KPV
la 26.9. 16:00 Magnum Arena KMF KPV
la 3.10. 15:00 Keskuskenttä KPV NiceF
su 11.10. 15:00 Tikkurilan up TiPS KPV
su 18.10. 14:00 Keskuskenttä KPV Ilves

Yritys hyvä 10
Pelko oli vallannut mielen
ja vienyt meiltä jokaiselta kielen.
Silloin hiljaisuus vallitsi pukuhuoneessa
– Mäntsin tekemiä mehuja meidän juodessa.
Viimeiset minuutit oli jäljellä pelin alkuun
– totuus oli ettei enää päässyt edes karkuun.
Oli siis pakko 
kentälle nöyrästi jokaisen astella
– ja meinasinkin jännityksestä housuni kastella.
Äkkiä kumminkin nöyryys ja ylenpalttinen 
vastustajan kunnioitus loppui
kun KPV jännityksestä toipui.
Periksi emme antaneet Naisfutiksen 
painostuksen alla
vaan taistelimme voimalla!
Kokoa suuremmat kokkolalaiset kun päälle 
kovaa painoi
ja Naisfutis kamoja maasta kaivoi.
Tasapeli sai meihin uskoa 
– ja jaksoimme odottaa uutta aamuruskoa.
Vaikka muutamaan tappioon oomme joutuneet 
jo tyytyä
ei asenteemme aio siitä hyytyä.
Hävettäähän se kotiyleisön edessä virheitä tehdä 
– ja nähdä kun 6-0 viedään vihreitä.                                                                          

Mutta tavoitteemme sarjassa pysyä on
– eikä se varmasti ole mahdoton.
Asenteemme kunhan vain loppuun asti pitää
– niin emme häviä mitään.

Kovaa kyytiä
Ei päässeet KPVläiset kauaa tasapeliä juhlimaan, 
kun HJK pelimme tuli tuhrimaan. 
Kovaahan sieltä tultiin ja sitä odottaa osasimme.
Eikä mennyt kauan, kun pelissäkin sen hoka-
simme, nimittäin ensimmäinen maalihan taisi jo 
ekan 5 minuutin aikana omiin upota. 
Emme pystyneet vastustajaa taidoillamme lumota.
Honkakin meitä vei mennen tullen                                                                                
ja tietenkin vielä palatessa,
ja vihelteli samalla, meitä kenttää vasten harja-
tessa.
Siinä ei oikein kissaa keritty edes sanoa,
kun alkoi Honka maaleja latoa.                                                                                
KPV ei muuta osannut, kun happea haukkoa.
Kovia on olleet vastustajamme ei siitä mihinkään 
päästä,
mutta ei KPV voittojaan enää toivon mukaan 
kauaa säästä.
Sulaavat he siis pikkuhiljaa talven jäästä.

Satu Kivijärvi

Olipa kerran tyttöjen joukkue, joka 
halusi pelata jalkapalloa. Vuosi oli 
2002 eikä KPV:ssa pelannut yh-
tään naisjoukkuetta. Naapuriseura 
GBK.n B-tyttöjen joukkue, 1985-86 
syntyneet oli yksissä tuumin päät-
tänyt vaihtaa seuraa.  Noin kah-
destakymmenestä pelaajasta reilu 
puolet ilmoitti KPV:n hallitukselle 
ja silloiselle puheenjohtajalle Kalle 
Myllykankaalle, että kiinnostaisiko 
seuraa ottaa yksi tyttöjen joukkue 
mukaan. Uudesta asiasta keskus-
teltiin kiivaasti ja asiasta järjestet-
tiin demokratian hengessä äänestys 
seuran virallisen kokouksen yhte-
ydessä. Naisjalkapallo hyväksyt-
tiin mukaan ja kaudella 2003 kir-
masi ensimmäinen tyttöjoukkue 
vihreillä paidoilla sitten vuoden 
1975. Tuossa 70-luvun SM-sarja-
joukkueessa vaikutti vahvasti pe-
laajana nuori Laila Sammallahti, 
nykyisin Myntti. 

Nuoruuden innolla tyttöjoukkue 
aloitti pelit piirien sarjoissa kau-
della 2003. KPV tiedotti seuraavalla 
tiedotteellaan sisäisellä KPV News 
-tiedotteellaan uuden naisjaoston 
toiminnasta:

KPV:n naisille oma jaosto
Hallitus on päättänyt syyskoko-

uksen evästyksenä perustaa uuden 
tyttöjalkapallojaoston seuraan. Ja-
osto tulee toimimaan suoraan seu-
ran alaisuudessa. Sillä tulee ole-
maan muiden jaostojen tapaan 
oma talous ja hallinto. Tyttöja-
oston puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti johtokunnan jäsen 
Laila Myntti. Jaosto sai hienon 
alun toiminnalleen, kun Nuori 
Suomi myönsi tyttöjalkapallo-toi-

mintaan 1000 euroa viime vuoden 
joulukuussa. Toimintaa aletaan ke-
hittää pikkuhiljaa. Tällä hetkellä ja-
ostoon kuuluvat B-, D13- ja D12-
tytöt. Seuran jalkapallo-koulussa 
pelaa myös paljon tyttöjä, jotka tu-
levat ajan myötä toimintaan mu-
kaan tyttöjoukkueiden kautta. 

Tyttöjoukkueiden organisaatiot: 
B-tytöt: joukkueenjohto An-

nika Aartsen ja Carola Myllykan-
gas, valmennus Peter Haldin ja Kai 
Tastula

D12/D13-tytöt: valmennus Pauli 
Hohenthal, Rolf Mannström, Satu 
Rantala ja Jonna Paananen. 

Nappulat: valmennus Kai Tastula, 
Sara Myntti ja Aki Raatikainen. 

Seuraavana vuonna naisten edus-
tusjoukkue pelasi niin piirisarjaa 
kuin naisten Kakkosta. Kauden 
saldona oli piirisarjan toinen sija 
IK Myranin jälkeen ja Kakkosessa 
sijaksi tuli kahdeksan joukkueen 
sarjassa neljäs. Kaudella 2005 pe-
laajat olivat jo kasvaneet ulos tyt-
töjoukkueesta ja olivat osoittaneet 
olevansa jo riittävän kypsiä pelaa-
maan kärkijoukkueiden kanssa sar-
jaa kuin sarjaa. Piirisarjassa jouk-
kue ylsi niin ikään toiseksi edellään 
tutusti IK Myran, mutta Kakkosen 
sijoitus oli jo lupauksia herättäen 
toinen edellään ainoastaan pitkään 
naistoimintaa harrastanut GBK.  

Kauden 2006 alusta naisten Kak-
kosen asemaa vahvistettiin ja sarja 
muuttui suoraan Palloliiton alai-
seksi sarjaksi. Joukkue taisteli tiu-
kasti Sundom IF:n kanssa sarjan 
voitosta, mutta vain kolme pistettä 
erotti ainoan nousevan joukkueen 
SIF:n KPV:sta. Harmittava tappio 
Kakkosen voittajalle koettiin Yks-
pihlajan pallokentällä, jossa Risto 
Willmanin luotsaama joukkue hä-
visi Kakkosen C-lohkon voittajalle 
lukemin 1-2. 

Joukkueessa pelasi tuona kautena 
ensimmäinen nigerialainen maa-
livahtivahvistus Rachael Ayegba. 
Seuraavan kauden peleihin nais-
ten joukkue valmistautui huolella 
valmentaja Willmanin johdolla. 
Joukkueen runko pysyi kasassa ja 
mukaan saatiin vielä vahvistamaan 
joukkuetta kolme nigerialaispelaaja 
maalivahti Funke Okewohen, pe-
linrakentaja Aliyu ”Didi” Hadijat 
ja maalitykki Orieka Hope. Naisten 
Kakkosen lohko C:n ylivoimaiseksi 
voittajaksi leivottiin KPV huikealla 
maalierolla 99-10 ja piste-eron ve-
nyttyä seuraavana olevaan peräti 
12 pisteeseen. Joukkueen maaleista 
viimeisteli Orieka Hope 26 maalia. 
Sarjataso vaihtui vuoden 2007 Kak-
kosen lohko C:n voitosta kauden 
2008 Ykkössarjaan.  

Sarjan teki mielenkiintoiseksi 
naapurikaupunki Pietarsaaren nais-
jalkapallon lippulaivan FC Unite-
din pudottua liigasta samaan sar-
jaan sinne nousseen KPV:n kanssa. 
Valmentaja Risto Willman jatkoi 
joukkueen valmennusta. Vahvis-
tuksina joukkueeseen palasi yh-
den kauden pois ollut maalivahti 
Ayegba. Uutena pelaajana joukku-
eeseen tuli nigerialainen Semola 
Akinlose ja edellisellä kaudella pe-
lanneet Didi ja Hope jatkoivat jouk-
kueessa. Sarjasysteemi  naisten Yk-
kösessä oli voittajan nouseminen 
suoraan ja kakkosen pääseminen 
karsimaan liigan toiseksi viimeisen 
joukkueen kanssa. KPV voitti pelaa-
mastaan 22 ottelusta 16, tasapelejä 
kertyi 2 ja tappioita 4 pelistä. Hui-
kean kauden kruununa voidaan pi-
tää keskuskentällä kesäkuun 3. päi-
vänä pelattua ottelua FC Unitedia 
vastaan. Tuon jännitysnäytelmän 
lataus purkautui KPV: n riemukkaa-
seen 2-0 voittoon naapurikaupun-
gin muutaman vuoden takaisesta 
Suomen mestarista ja Cupin voit-
tajasta. United vei kuitenkin sar-
jan ykköspaikan ja varmisti näin 
ollen suoran nousun takaisin lii-
gaan. KPV kohtaloksi tuli karsia 
liigapaikasta Tikkurilan Palloseu-
ran kanssa. Kaksiosainen karsinta 
aloitettiin Kokkolassa jo talvea 

varten hiekkapedin saaneella kes-
kuskentällä. Tuo ottelu päättyi 0-
0. Karsinnan toinenkin osaottelu 
päättyi varsinaisella peliajalla 0-0 
lukemiin. KPV pelasi yhden pelaa-
jan vajaalla suurimman osan ajasta 
Semola Akinlosen saatua kaksi kel-
taista korttia. Lisäksi ottelun lop-
puhetkillä Ella Seppälä kannettiin 
paareilla kentältä ja hänen kausi oli 
ohi. Jatko-ajallakin KPV taisteli lu-
kemiin 0-0 ja siirryttiin rankkarei-
hin. Tikkurila oli vahvempi niissä 
lukemin 4-3 ja varmisti jatkon lii-
gassa. 

Sittenkin liigaa
KPV:n liigataival näytti saaneen 
lopun karsinnan jälkeen ja jouk-
kue valmistautui jatkamaan Ykkö-
sessä. Pääkaupunkiseudulta alkoi 
kuulua kuitenkin huhuja tammi-
kuun alussa kahden liigaseuran 
yhdistymisestä. Lopullinen päätös 
Kontulan Urheilijoiden ja Puisto-
lan Urheilijoiden yhdistymisestä 
saatiin tammikuun puolivälissä, 
kun Palloliitosta kysyttiin KPV:n 
halukkuutta ottaa vastaan liiga-
paikka. Reilu viikko seuran sisällä 
käytiin keskustelua ja päädyttiin 
nostamaan joukkue liigaan. Jouk-
kueen valmentajaa haettiin tästä 
vielä muutama viikon ja lopulta 

päädyttiin nostamaan joukku-
een harjoittelusta vastannut Kai 
Sorvisto isänsä Lassen kanssa val-
mentajatiiminä ottamaan vastuu 
liigajoukkueesta. Myös tyttöjalka-
pallon valmentajan ollut Pauli Ho-
henthal houkuteltiin jälleen mu-
kaan. Huoltajaksi pestattiin Miika 
Mäntylä, maalivahtivalmentajaksi 
Pasi Raasakka ja fysiona toimii Pia 
Haara. Joukkueen taustajoukoissa 
toimivat Peter Haldin managerina 
ja Laila Myntti joukkueenjohtaja. 
Muut taustajoukot  vastaavat talo-
udesta ja puitteiden järjestämisestä 
joukkueelle. Taustalla toimivat li-
säksi Kalle Myllykangas, Juha Kola 
ja Pekka Nokso-Koivisto. 

Joukkueen ensimmäisen kau-
den tavoitteena on säilyttää paik-
kansa liigassa ja rakentaa vankalle 
kokkolalaiselle pohjalle  juniori-
pelaajia kasvattaen liigapelaajiksi. 
Ulkomaalaisia pelaajia käytetään 
tarvittaessa vahvistuksin ja tuo-
maan materiaaliin leveyttä. Sarjan 
taso on osoittautunut vaihtelevaksi 
muutaman vahvan joukkueen jo 
erotuttua kärjessä. Keskikastissa 
on tasaista ja siellä KPV toivoo ole-
vansa kauden päättyessä.

KPV:n naisjoukkue toivoo kok-
kolalaisien kannattajien löytävän 
katsomoihin kannustamaan jouk-
kuetta kesän peleissä. 

Viidessä vuodessa Liigajoukkueeksi

KPV:n naisjoukkue valmiina sarjakauteen.

Pia Haara toimii joukkueen fysio-
terapeuttina.


