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Unelmasta totta!
Oman asunnon myynti 
ja uuden hankinta ovat 
elämän isoja asioita ja 
taloudellisesti merkittäviä 
päätöksiä.
Onnistuessaan kauppa 
vaikuttaa elämään positii-
visesti joka päivä. 
24Housing on pankeista 
ja rakennusliikkeistä 

riippumaton yksityinen välittäjä. Puolueeton 
välittäjä toimii aina asiakkaansa parhaaksi. 
Yrittäjähenkinen ote tuo tuloksia! Ota yhteyttä, 
olemme palveluksessasi! 

Rantakatu 14, 67100 Kokkola, puh. 020 198 6850

www.24housing.com

KOKKOLA  OULU  TAMPERE  PORVOO  LOHJA  ESPOO  HELSINKI
Elämäsi kauppa hyvissä käsissä!

Elämä on osa jalkapalloa… Noin-
han se vanha skottilainen sanan-
lasku taitaa mennä. Ensimmäinen 
puoli vuotta junioripäälikkyyttä al-
kaa olla takana ja uusia jalkapallo-
kokemuksia karttuu plakkariin vii-
kottain. Ensinnäkin haluan kaikella 
nöyryydellä sanoa, että koen tehtä-
väni kunnia-asiana ja olen todella 
otettu siitä luottamuksesta joka mi-
nulle on osoitettu. Olen etuoikeu-
tettu saadessani tehdä töitä vahvat 
jalkapalloperinteet omaavassa KPV:
ssa. Tehdä töitä hienossa seurassa, 
hienojen ihmisten kanssa.

Junioripäällikön tehtävien myötä 
jalkapalloharrastus on avautunut ly-
hyessä ajassa ihan uudella tavalla. 12 
vuoden juniorityökokemukseni on 
ollut arvokas pääoma tehtäviä aloit-
taessani, mutta kyllä sitä itsensä on 
aika pieneksi jo useita kertoja tun-
tenut kun on tehtävissään koittanut 
parhaan kykynsä mukaisesti sujua. 
Arvokkaimman tuen junioripäällikön 
tehtäviin opetellessani olen saanut 
ex-junioripäällikkö Jouko ”Toro” Vie-
rimaalta, joka ansiokkaasti veti KPV:
n junioritoimintoja neljän vuoden 
ajan. Joken kokemuksesta ja pohjat-
tomasta tietopankista on ollut alle-
kirjoittaneelle mittaamatonta apua. 
Joken aikana KPV:n junioritoiminnot 
menivät monin harppauksin eteen-
päin ja toivottavasti trendi jatkuu tu-
levaisuudessakin yhtä positiivisena. 

Meillä kaikilla toimijoilla on kova 
usko seuramme kehittymiseen ja työ-
moraali on kaikilla korkeaa tasoa. Yh-
teinen juttumme ei ole yksilöurheilua 
vaan täysiveristä joukkuepelaamista. 
Tämän päivän KPV:ssa on aikaan-
saava hallitus ja hyvin työhönsä 
motivoitunut juniorijaosto, jonka 
jokainen jäsen omalla sarallaan te-
kee tärkeää työtänsä antaumuksella. 
Tehtävänjaot ovat kohdillaan ja kom-
munikaatio pelaa. Esimerkiksi juni-
orijaostomme talousmies Petri Gus-
tafssonin panos on omalla sarallaan 
korvaamatonta ja vapauttanut muita 
toimijoita keskittymään varsinaisten 
lajitoimintojen kehittämiseen. Seu-
ramme junioripuolen lajitoimintoja 

kehittää ja koordinoi ammattitaidolla 
uusi valmennuspäällikkömme Steve 
Clark, joka on energisyydellään pu-
haltanut seuramme juioritoimintoja 
ihan uudelle tasolle. Stevenin ”palo” 
ja sitoutuneisuus ovat todella kovaa 
tasoa ja on ollut hienoa seurata sitä 
innostusta jonka Steve on ympäril-
lään herättänyt. Stevenin työpanos 
ohjautuu Fortum Tutor-projektimme 
myötä yhä enemmän sinne missä sitä 
eniten tarvitaan eli alle 12-vuotiaiden 
pariin. Siellä muurataan se kivijalka, 
jonka varaan on helpompaa ”raken-
taa” taitavia jalkapalloilijoita. Tuo ki-
vijalka muodostuu perustaidoista ja 
huolellisesta koordinaatioon paneu-
tumisesta herkkyyskausiajattelun 
muodossa. Liikunnan ammattilai-
sena ja ex-aktiivipelaajana Steve on 
oikea mies oikeaan tehtävään.

Tätä kirjoittaessani uusi sarjakausi 
on jo pyörähtänyt muutamissa ikä-
luokissa käyntiin ja joukkueet & pe-
laajat odottavatkin malttamatto-
mina pelejä sekä turnauksia. Meillä 
on sekä tyttö- ja poikajoukkueet 
miltei kaikissa ikäluokissa välillä 
F8-A-juniorit. Vihreät värit vipeltä-
vät kentillä miltei joka ilta ja jouk-
kueidemme taustoilla liikkuu iso 
määrä ihmisiä. Tiedossa on unoh-
tumattomia hetkiä kavereiden seu-
rassa. Turnausmatkoja suunnitellaan 
kuumeisesti ja vanhemmat keräävät 
talkoorahaa kulujen peittämiseen. 
Joukkueitamme on lähdössä Ruot-
siin asti pelaamaan isoihin turna-
uksiin. KPV Akatemian osalta sar-
jakausi on tietyllä tavalla paketissa 
ja joukkueen onkin syytä olla ylpeä 
kuluneesta talvesta. Joukkue sijoit-
tui lopulta kahdeksan parhaan aka-
temian joukkoon ja lopputurnaus-
paikka jäi hiuskarvan päähän. Kovat 
pelit osoittivat sen tosiseikan, että ai-
noastaan ne lopulta kehittävät pe-
laajaa seuraavalle askelmalle. Väis-
tämätön tosiasia. Oli hienoa seurata 
ryhmän kehittymistä talven aikana 
niin yksilö- kuin joukkueenkin ta-
solla. Tuosta kehittymisestä toivotta-
vasti hyötyy ensi kesänä myös KPV:
n miesten edustusjoukkue. Edustus-

joukkueisiimme kuitenkin tähtää 
kaikki yksilöiden eteen tekemämme 
työ niin tyttö- kuin poikapuolella-
kin. KPV Akatemian pelit jatkuvat jo 
heinäkuussa kun KPV Akatemia koh-
taa TamU Akatemian kaksiosaisessa 
karsinnassa, jonka voittaja pelaa tu-
levalla talvikaudella A-sarjassa. 

Kokkolassa ja KPV:ssa tehdään arvo-
kasta työtä suomalaisen jalkapallon 
kehittämiseksi, mutta on olemassa 
yksi seikka, joka kaipaa pikaista kor-
jausliikettä tai muutoin työmme käy 
liian raskaaksi jos ei jopa mahdot-
tomaksi. Tuo seikka on talviharjoit-
teluolosuhteet ja niiden niukkuus. 
Kuntaliitosten myötä uudessa Kok-
kolassa lienee n. 1800 jalkapalloile-
vaa lisenssipelaajaa ja siihen vielä 
lisenssittömät omaksi huvikseen 
jalkapalloilevat päälle. Noita 1800 
harrastajaa palvelee talviaikaan yksi 
tekonurmimatto Kipparihallissa. 
Hallin pelialusta on jo nyt sellaisella 
kuormituksella, että vammat ja louk-
kaantumiset ovat omiaan lisäänty-
mään alustan heikon kimmoisuuden 
vuoksi. Noiden huonosta pelialus-
tasta johtuvien vammojen ja vaivo-
jen kansantaloudellista merkitystä ei 

taida voida oikein millään määreillä 
mitata, mutta näkisin, että uusimalla 
Kipparin alusta ja siirtämällä vanhan 
alustan ulos Santahaan hiekkaken-
tän päälle, voisimme ehkä vaikuttaa 
asioihin positiivisesti noin terveydel-
lisessäkin mielessä. Kun lämmitettä-
viä tekonurmikenttiä on rakennettu 
ympäri Suomea, ovat kokonaiskus-
tannukset pyörineet 350 000 euron 
paikkeilla. Kuopion Magnum Aree-
nan vanha tekonurmimatto siirre-
tään näinä viikkoina läheisen hiek-
kakentän päälle ja Magnumille tulee 
uusi kolmannen sukupolven teko-
nurmialusta. Kuopion hankkeen 
kokonaiskustannus on 256 000 eu-
roa. Summat ovat suuria, mutta eivät 
Kokkolassakaan toteutuakseen tar-
vitse muuta kuin poliittista tahtoa 
ja asioiden oikeanlaista arvottamista. 
Uskotaan siihen, että poliitikkomme 
tekevät taantumasta huolimatta pian 
hyviä päätöksiä. Emme välttämättä 
tarvitse enää yhtäkään nurmikent-
tää Kokkolaan, tarvitsemme pikai-
sesti yhden lämmitettävän tekonur-
men lisää.

Jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri 
maailman, sen me kaikki tiedämme. 
Itse sain siitä huhtikuun puolivä-
lissä elävän esimerkin. Jalkapallo-
sydämeni sykkii vahvasti kahdelle 
seuralle: KPV:lle ja lontoolaiselle Ar-
senalille ja tuossa järjestyksessä. Jo-
kainen itseään kunnioittava futisfani 
haluaa viedä jälkikasvunsa ainakin 
kerran kannattamansa seuran koti-
stadionille ja toivoa, että kipinä syt-
tyy. Minulle tarjoutui mahdollisuus 
lähteä kahden jalkapalloilevan poi-
kani kanssa katsomaan Mestareiden 
liigan puolivälierää Lontooseen: Ar-
senal-Villarreal. Lontooseen mentiin 
ja ennen peliä tietenkin piti ahmia 
tuhti paketti nähtävyyksiä. Aloi-
timme kierroksemme poikien toi-
vomuksesta 135 metriä korkealla 
London Eye-pyörähdyksellä. Jonot 
laitteeseen ovat loputtomia ja juuri 
kun olimme ponkaisemassa sisään 
omaan kabiiniimme, kuului vieres-
tämme selvää Suomen kieltä kot-
kalaisella murteella. Vaihdoimme 

kuulumisia ja ilmeni, että valmen-
taja-isä ja 10-vuotias jalkapalloileva 
poika olivat samalla asialla kuin me. 
Eivät kuitenkaan Arsenalin kannat-
tajina vaan espanjalaisen vieras-
joukkueen Villarrealin faneina. Isä 
oli Villarrealin Suomen fan-clubin 
perustajajäseniä. Klubissa on tänä 
päivänä yli 60 suomalaista jäsentä! 
Istuimme illalla massiivisella Emira-
tes-stadionilla n. 60 000 muun ihmi-
sen kanssa ja oli mahtavaa seurata, 
kun alapuolellamme sijaitsevaan 
vierasjoukkueen kannattajien kat-
somoon räväytettiin banderollien 
sekaan Suomen siniristilippu esille. 
Vaikka olimme eri ”leireissä”, niin 
suomalaisuus yhdisti meitä voimak-
kaasti. Jalkapallo yhdisti! Pelin jäl-
keen matkustimme Arsenal-paidois-
samme metrossa samassa vaunussa 
keltapaitaisten espanjalaisfanien 
kanssa ilman minkäänlaisia ongel-
mia. Kotkalaiset sattuivat samalle pa-
luulennolle kanssamme ja isä kertoi 
tyytyväisenä matkan olleen ikimuis-
toinen. Ainoastaan yksi asia häntä 
oli jäänyt kaivelemaan: 10-vuotiaalle 
pojalle oli pitänyt pelin jälkeen ostaa 
Arsenalin punainen peliasu. Omat 
poikani eivät kyselleet pelin jälkeen 
Villarreal-paitojen perään. Tuli kaksi 
gooneria (Arsenal-fania) Suomeenkin 
lisää. Onneksi!

Lopuksi vielä kiitos niille, jotka kii-
toksen todellakin ansaitsevat, mutta 
harvoin sen saavat. Aivan liian 
monta kertaa unohdamme tärkeim-
mät tukijamme eli omat perheenjä-
senemme. Puolisot, lapset, vanhem-
mat, isovanhemmat jne.  Kotonakin 
pitää arjen pyöriä, kun me futiskär-
päsen puremat niilot pyörimme ken-
tillä ja kenttien laidoilla mitä erinäi-
simmissä tehtävissä. Haluankin tässä 
yhteydessä kiittää Maritaa ja lapsia 
siitä, että kestätte tällaista touhuajaa 
ja jaksatte tukea kaiken kiireen kes-
kellä.

Mukavaa alkanutta futiskautta kai-
kille KPV-henkisille. Toivottavasti 
tästäkin kaudesta tulee ikimuistoi-
nen!

Tapsa Hakala

Etuoikeutetun asemassa
Junioripäällikkö:

Tapio Hakala luottaa 70:n KPV:n 
juniorivalmentajan osaamiseen.


