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Seniorit kahvittavat jaostoja
KPV:n seniorijaosto on aloittanut toimintavuotensa varsin
pirteästi. Kokouksia on ollut
useita ja niissä on rakennettu
toimintasuunnitelmaa. Suurimpana projektina päätettiin
lähteä järjestämään kokoontumisia lähinnä iltakahvien muodossa seuran eri sidosryhmille.
Keskeisenä tavoitteena on kiitoksen antaminen myös aikaisemmin toiminnassa mukana
olleille ja värin tunnustamisen sekä jäsenuskollisuuden
korostaminen Green Familyhengessä. Tämän lehden ehtiessä painoon oli takana kaksi
tilaisuutta, entisille seuran johtokuntien jäsenille ja nykyiselle edustusjoukkueelle ja niiden yhteinen osanottajamäärä
on lähennellyt sataa henkilöä.
Muita sidosryhmiä, joita tultaneen kutsumaan vastaaviin tapahtumiin, ovat pallo-siskot,
järjestysmiehet, entiset edustusjoukkueiden pelaajat sekä
juniorivalmentajat ja mahdollisesti muitakin.
Aktiivisena, ainakin aloittaneen seniorijaoston puheenjohtajana on Matti Järvi sekä
jäseninä Voitto Kentala, Esa
Korhonen, Matti Leskelä, Seppo
Paavolainen, Jukka Peltoniemi,
Asko Rintapää ja Asko Salla-

Rainer Kotka, Ahti Salo, Olavi Hiltunen, Eino Rokala ja Olli Hongell toivat takavuosien johtokuntaterveisiä nuoremmille.
maa. Lisäksi jaosto on kutsunut
kokouksiinsa tavallaan alajaostonaan toimivan Pappakerhon
vetäjän, Eero Vantusen.
Liki 40 palloveikkoa ja – siskoa oli noudattanut seniorijaoston kutsua tarina- ja muisteloiltaan
seuran
klubille
maaliskuulla. Puhelinkutsu oli
seniorijaoston toimesta esitetty
kaikille lähes 60:lle seuran johtokunnissa aikanaan päätöksiä
tehneille. Iäkkäimmät KPV-klubille saapuneista olivat ´40-luvulta eli jo 80-paalun sivuttaneita.
Seniorijaoston puheenjohtaja
Matti Järvi toivotti väen tervetulleeksi ja kertoi kutsuidean
taustaa. Puheenjohtaja Risto

Pouttu loi tilannekatsauksen
seuran tämän päivän monipuoliseen toimintaan, joka koskettaa yli puolta tuhatta kokkolalaista. Kalle Myllykangas
esitteli liigaan nousseen naisjoukkueen tapahtumia, joista
kävi erityisesti ilmi taustajoukkojen aktiivinen panos.
Kahvittelun jälkeen hallituksen jäsen Vesa Pihlajamaa
palautteli mieliin jäsenkampanjaa ja vetosi kaikkiin lisäjäsenien hankinnassa. Edustusjoukkueen valmentaja Jarmo
Korhonen toi viestiä pelaajarintamalta, joka ei vielä ole täydessä vahvuudessa, mutta sai
kiitosta asennepuolesta. Edustusjoukkueen kapteeniosaston

terveiset tulivat Mika Lähderinteen ja Niko Kalliokosken välittäminä.
Reilut pari tuntia kestänyt
lämminhenkinen yhdessäolo
päättyi pieneen tietovisailuun
ja lukuisiin, rikkaisiin KPV:n
piirissä koettuihin, muistoja
sisältäviin puheenvuoroihin.
Tilaisuuden anti nostatti esiin
ajatuksen seuran muidenkin
sidosryhmien vastaaviin kokoontumisiin.
Seniorijaoston koolle kutsuma, ja toivottu, toinen Tunnusta väriä -kahvituokio ajoittui
huhtikuun alkuun. Nyt olivat
kutsun saaneet tämän kauden
edustusjoukkueeseen lukeutuvat. Pyydettyinä puheenvuo-

rojen käyttäjinä olivat edustusjoukkueessa aikanaan ´40-´70
– luvilla näyttävän uran tehneet
pelaajat, jotka kertoivat paitsi
omasta pelaajataustastaan niin
myös oman aikansa harjoittelusta juniori- ja aikuisiässä. Seniorijaoston
puheenjohtaja
Matti Järven avaussanojen jälkeen kokemuksiaan toivat julki
Eero Vantunen, Asko Sallamaa,
Matti Järvi, Gunnar Isosaari,
Arvo Lamberg, Matti Leskelä
ja Tapio ”Ekku” Raatikainen.
Seuranneen vilkkaan keskustelun jälkeen tämäkin tapaaminen päätettiin Voitto Kentalan
laatimaan tietovisailuun suomalaisesta ja KPV:n jalkapallohistoriasta.

Englannin jalkapallouutisia
Kirjoittelin viime Pallo-Veikossa
englantilaisesta futiksesta ja
yhä enemmän vahvistuu mielikuva siitä, että saarella pelataan
tällä hetkellä maailman parasta
sarjajalkapalloa. Pääsin kauden
aikana pariinkin otteeseen seuraamaan brittifutista paikanpäälle ja en voi kuin ihailla
sitä kulttuuria, joka jalkapallon parissa Englannissa vallitsee. Liverpoolin legendaarinen
manageri Bill Shankly lausui aikoinaan: Englannissa jalkapallo
ei ole elämän ja kuoleman kysymys, se on paljon vakavampaa. Sananparsi kertoo aika paljon!
Katsomoissa riittää yleisöä
ja tunnelmaa kaikilla sarjatasoilla ja siitä saimme useamman esimerkin kun Urheilukanava teki kevättalven aikana
todellisen kulttuuriteon näyttämällä useita FA-cupin (maailman vanhin jalkapalloturnaus) otteluita. Oli mahtavaa
seurata, kun alasarjajoukkueet
kohtasivat Valioliiga- ja Championship-joukkueita. Katsomot
olivat pullollaan, kun pienet
joukkueet taistelivat suurempiansa vastaan isolla sydämellä.
Noissa FA-cupin peleissä on
vielä sitä vanhaa futisromantiikkaa ja kannattajat nauttivat, kun näkevät pelaajansa ja
joukkueensa taistelemassa kotikylänsä tai -kaupunkinsa väreissä.
Valioliigassa kausi on tätä kirjoittaessani (8.5.09) viimeistä
silausta vaille valmis. Vahvasti
näyttää siltä, että ManU marssii vakuuttavasti mestaruuteen
ja Liverpool & Chelsea taistelevat toisesta ja kolmannesta sijasta. Nelosena majailevalla Ar-

kin siltä, että Hiddink on aivan
eriluokan pelaajien (ihmisten)
käsittelijä kuin Big-Phil Scolari.
Scolarin ansiot ovat enemmänkin maajoukkuevalmennuksen
puolelta, mutta Hiddink pärjää myös seurajoukkuepuolella
suvereenisti. Guus Hiddink on
mielestäni tällä hetkellä aivan
kovimmassa
valmentajakärjessä maailmassa.

Evertonin fanikatsomo viime lokakuisessa Arsenal-Everton-pelissä.
senalilla tuskin on enää noille
sijoille saumoja, vaikka se kohtaa vielä Chelsean ja ManUn.
ManUn peli on ollut koko kauden korkealla tasolla ja joukkue
toimii kuin hyvin öljytty kone
jossa jokainen osa tietää mitä
tekee ja hallitsee tehtävänsä. Lisäksi joukkueen rinki on niin
laaja, että se ei ole riippuvainen parinkaan avainpelaajan
loukkaantumisesta,vaan nälkäisiä korvaajia löytyy. Iso hatunnosto sir Alex Fergusonille,
joka on pysynyt lajimme haasteissa mukana useiden kymmenien vuosien ajan ja mies kehittyy edelleen liki 70-vuotiaana!
Liverpool on ollut tosissaan
liikkeellä, mutta jää edelleen
ilman Valioliigamestaruutta.
Poolin vitsaukseksi tällä kaudella näyttää muodostuvan
nihkeä syyskausi ja mielestäni
liiallinen riippuvuus kaksikosta

Gerrard-Torres. Syksyllä joukkue ei pelannut vahvuuksillaan, vaan paukutti päätään seinään pelaamalla ”kukkupalloa”
vastustajan rangaistusalueelle.
Vasta keväällä ovat muutkin
(mm Kuyt, Benayoun) ottaneet
kovasti ratkaisuvastuuta ja Poolin peli on ajoittain ollut maagisen kokonaisvaltaista. Pallo ja
miehet ovat liikkuneet ihailtavan vauhdikkaasti.
Chelsea on pääsyt oivaan kevätvireeseen, mutta aikaisempi manageri Luiz Felipe
Scolari ehti munimaan Sinisten kauden. Väliaikaismanageri Guus Hiddink on kääntänyt hienosti joukkueen pelin
suunnan, mutta valmentajanvaihto taisi tulla tovin liian
myöhään. Esimerkiksi Didier
Drogba on ollut Hiddinkin tulon myötä kuin uudesti syntynyt ja on näyttänyt muutoin-

Nuorella joukkueella edelleen
liikkeellä oleva Arsenal möi
nahkansa jo syksyllä ja Cesc
Fabregasin sekä Theo Walcottin
varhaiset loukkaantumiset olivat omiaan viemään joukkueen
kauden karille. Joukkue on liian
nuori ja kokematon voittamaan
Valioliigaa. Parilla täsmävahvistuksella (puolustuksen keskusta
& keskikentän pohja) ja nykypelaajien kasvaessa ehkäpä ensi
vuonna Gunners voi tosissaan
tavoitella kärkikolmikkoa eli
suoraa Mestareiden Liigan paikkaa. Nyt se joutuu kuormittaviin karsintoihin. Milloin Arsene Wenger ymmärtää, että
pelkillä junioreilla ei voiteta
Valioliigaa? Vai onko niin, että
Arsenal ei kerta kaikkiaan pysty
kilpailemaan palkoilla. Ainakin
Theo Walcott uskoo Gunnerseihin ja kirjoitti tänään (8.5.09)
pitkän jatkokontrahdin seuran
kanssa.
Neljän kärjen lisäksi haluaisin
nostaa esille Fulhamin ja Evertonin vahvat kaudet. Fulhamin
peli ei viihdyttänyt, mutta tulokset puhuivat puolestaan.
Everton joutui kauden mittaan kohtuutomaan loukkaantumisruuhkaan, mutta taistelee
edelleen 5. sijasta. Evertonin
keskikentältä löytyy eräs Valioliigan aliarvostetuimmista

pelaajista, Mikel Arteta. Noiden molempien joukkueiden
taustalta löytyvät kovat valmentajanimet: Roy Hodgson
ja David Moyes. Skotti Moyesin nimi on nostettu vahvasti
esille kun sir Alexin jokavuotiset seuraajaspekulaatiot on jälleen aloitettu. Myös West Ham
ja Aston Villa ovat otteillaan
osoittaneet, että seuroissa tehdään tosissaan työtä eurokentille pääsemiseksi. On mielenkiintoista nähdä, että mihin
Zolan valmennustyö Hammerseissa johtaa, jos hän saa sitä
muutaman vuoden rauhassa
tehdä. Epäilen, että korkealle.
West Ham on edelleen Englannin ykköskasvattajaseuroja. Aston Villan joukkue taitaa olla
murroksessa, koska Mestareiden liiga jäi haaveeksi. Joukkueen tähdet Ashley Young ja
Gareth Barry nostanevat kytkintä?
Valioliigan häntäpäässä käydään katkeraa putoamistaistelua, jossa ainoastaan WBA:n
kohtalo näyttää sinetöityneen.
Pahimmassa tapauksessa pohjoisen suurista seuroista on putoamassa kaksi ja tällä hetkellä
Newcastle ja M`boro pyristelevät viivan alapuolella. Joukkueet kohtaavat vielä elämän ja
kuoleman ottelussa St James`
Parkilla. Saa nähdä saako geordie-ikoni Alan Shearer Magpiesin säilymään, vai putoaako Mike Ashleyn ”luomus”
Championshipiin. Ashleyn tulo
N`castleen osoitti sen, että pelkällä rahalla ei pitkälle pötkitä,
seurajohdossa tarvitaan myös
aitoa sydäntä ja jalkapallo-osaamista. Veikkaan, että putoajakolmikko on Hull, M`boro &
WBA. Hullin kiito kesti jouluun ➙

