
18  PALLOVEIKKO Kevät 2009

Tsekkaa kauden parhaimmat pelivälineet ja kovimmat tarjoukset 
liittymällä Sportia Areenalle osoitteessa www.sportia.fi 

POTKUA 

KENTÄLLE 

TARJOAA
Pyöreä pallo saa ihmiset teke-
mään monenlaisia asioita. En 
edes osaa arvailla, kuinka pal-
jon maailmassa on erilaisia 
pallopelejä ja paljonko niillä 
on harrastajia. Sen kuitenkin 
tiedän tai ainakin luulen tie-
täväni, että eniten harrastettu 
pallopeli on jalkapallo. Monelle 
jalkapalloaktiiville mieluisa 
harrastus on myös paljon pie-
nemmällä ja kovemmalla pal-
lolla pelattava golf, tietää futis-
golf-idean pääpuuhamies Vesa 
Pihlajamaa.

Miettiessämme viime kesänä 
kuinka kehittäisimme yhteis-
työtämme alueen yritysten 
kanssa ja samalla toisimme 
uusia elementtejä edustusjal-
kapallolle välttämättömään 
varainhankintaan, esille nousi 
idea golfkisan järjestämisestä. 
Lyhyen ”pallottelun” jälkeen 
päätimme panna toimeksi ja 
ensimmäinen FutisGolf –ni-
mellä järjestetty golfkisa pi-
dettiin Kokkolan golfkentällä 
26.9.2008. Kisa oli erittäin on-
nistunut ja osaanotto hieman 
myöhäisestä ajankohdasta 
huolimatta hyvä. Tapahtuma 
onnistui erinomaisesti ja pää-
timme heti, että ”tästä tehdään 
vuosittainen perinne”.

Tänä vuonna FutisGolf järjeste-
tään heti sekä jalkapallo-, että 
golfkauden alussa, vielä kun 
odotukset ja mahdollisuudet 
ovat molempien lajien suhteen 
korkealla. Tarkka ajankohta on 
kesäkuun 3. päivä klo 10 al-
kaen ja paikkana tietysti Kok-
kolan golfkenttä. 

Tarjotaksemme osallistujille 
myös hieman hengenravintoa 
aloitamme päivän mielenkiin-
toisella esitelmällä ryhmätyön 
ja joukkuehengen voimasta. 
Alustuksen aiheesta pitää KPV:
n päävalmentaja Jarmo Korho-
nen lähestyen aihetta tietysti 
jalkapallojoukkueen näkökul-
masta. Keskustelujen kautta 
on tarkoitus sitten pohdiskella 
kuinka samoja oppeja voidaan 
soveltaa yritystoiminnassa. Us-
kon, että luvassa on erittäin 
mielenkiintoinen avaus kisa-
päivälle. Itse kisa pelataan tie-
tysti joukkuekisana ja golfin li-
säksi päivään mahtuu joukko 
jalkapalloaiheisia yllätyksiä.

Toivotamme kaikki golffarit, 
jotka haluavat olla tukemassa 
KPV:n toimintaa mukaan ki-
saan. Tarkempia tietoja kisasta 
saa KPV:n nettisivuilta www.
kpv.fi.

FutisGolf kisataan
toisen kerran 3.6.

Vielä ehdit mukaan

Futisgolfin voittopystillä on 
kokoa ja tyyliä.

Tietynlainen huoli heijastuu 
Kokkolan Erotuomarikerhon 
puheenjohtajan Raimo Åstran-
din ajatuksista, kun keskustel-
laan tulevan kesän ottelurul-
janssin hoitamisesta. Huolen 
kärki kohdistuu erotuomareit-
ten määrää.

– Kerhossamme, jolla on 
ikää jo kunnioitettavat 58 
vuotta, on jäsenmäärä tällä 
hetkellä 70. Kaikki tuosta jou-
kosta eivät enää ole käytettä-
vissä, mutta kyllä uskon voi-
vamme silti selviytyä omalla 
alueellamme virallisista otte-
luista. Palloliiton alaisista pe-
leistä aivan varmaan, mutta 
piirin puitteissa saattaa joskus 
tulla pienimpien osalta ongel-
mia, kuten myös turnauksissa. 
Silloin on vain isäntäseuran 
löydettävä puhaltaja, jos peli 
halutaan pelata. En kadehdi 
ollenkaan Koivion Sepon roo-
lia kerhossa, kun hänen tehtä-
vänä on keksiä tuomarit joka 
otteluun, kertoo Raimo.

– Syitä tilanteen ajautumiseen 
tällaiseksi määrittelee Raimo 
useitakin. – Järjestämme vuosit-
tain kahdet kurssit vasta-alka-
jille ja saamme niihin yleensä 
kymmenkunta kiinnostunutta. 
Kauden mittaan joukko kuiten-
kin supistuu muutamaan uu-
teen. Jollakin on ohjelmassa 

oma pelaaminen, vapaa-ajan 
käyttö muuhun tarkoitukseen 
tai ylipäätään homma ei kiin-
nosta. Valitettavaa on myös 
se, että jostain syystä tuoma-
reittemme tasoa ei arvosteta 
etelässä. Vasta kun he muut-

tavat kehäkolmosen tuntu-
maan, niin tehtäviä ylemmistä 
sarjatasoista alkaa tulla, kriti-
soi Raimo ja tietää kertoa esi-
merkkejä. Tällä hetkellä ker-
hon ykkösviheltäjä on Mikael 
Aho, jolle tullee Kakkosen pe-
lejä tänä kautena.
– Kokkolaa pahempi tilanne 
on Pietarsaaressa, mihin jou-
dumme taas antamaan apua 
mahdollisuuksiemme mukaan, 
tietää Raimo ennakoida tule-
vaa kesää. Kaikkiaan kirjoihin 
tullee kauden aikana Kokkolan 
kerholle noin 1500 sarjapeliä ja 
turnauspelejä 700–800. 

Jotta tilanne ei tästä pääsisi 
pahenemaan, on Raimon toi-
vomus, että kurssit alkaisivat 
tulevaisuudessa innostaa pa-
remmin. 

Jos asiassa jollekin herää kiin-
nostus, niin kerhon kymmen-
jäseninen johtokunta kertoo 
mielellään harrastuksen hy-
vistä puolista. Niitäkin on. Ala-
ikäraja on 15 vuotta päästäk-
seen alueellamme viheltämään 
eikä yläikärajaa kerhossa tun-
neta. P

Pienenä porkkana nuorille 
tarjotaan stipendirahaston 
tuottoa, jota kasvatetaan ”Van-
hojen viheltäjien” kahvimyyn-
nillä Kipparihallin harjoitus-
vuoroilla. 

Lujassa on löytää
tuomari joka peliin

Erotuomarikerhon kesähuoli:

Raimo Åstrand johtaa Kokkolan 
Erotuomarikerhoa.


