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PALLOVEIKKO Kevät 2009

Lipan
Turpeita poistettiin raviradan kentältä pelkällä ihmistyövoimalla.
Kenttäalue saatiin kaupungilta 1958.

Isokatu 12, 67100 Kokkola
Avoinna: ma-pe 10.30-18, la 10.30-15
puh. (06) 822 2626

Tavallaan takapiruna on tullut
seurattua jalkapallokevään tapahtumia, niin kentällä kuin kokouksissa. Kieltämättä tunnelma
on kuin astelisi saippuan liukastamalla lattialla. Huomisen suhteen ei kukaan uskalla sanoa
juuri mitään, mutta niinhän se
on tänä päivänä muuallakin kuin
lajimme parissa. Vahvasti on vallalla käsitys, että talous on luisumassa kohti vielä synkempää ja
sehän heijastuu tietysti urheiluun
ja etenkin sen korkeimmilla tasoilla. Niinpä katseet ja panostukset on seuroissa suunnattu entistä
enemmän omaan kasvatustyöhön. Asia, jota KPV:ssa on arvostettu ja vaalittu aina siitä lähtien,
kun ensimmäinen juniorijoukkue
´30-luvulla saatiin jalkeille. Asetetuista tavoitteista sitten riippuu,
onko asia näin yksioikoinen ja
riittävätkö omien kyvyt lunastamaan tavoitteet.
Kiristyneistä talousnäkymistä
johtuen ei korviin ole kantautunut mainintaa tavoitteista, ei ainakaan suurista. Sen voi todeta
myös edustusjoukkueen rakentamisesta. Perustelut kuultiin seuran kevätkokouksessa. Sanoma oli
kuitenkin luottavainen ja tehtyjen päätösten uskotaan tuottavan hyvän tuloksen niin urheilullisesti kuin taloudellisesti. Kiitos
myös sopimuksen tehneille pelaajille, joiden asenne on hyvän seurahengen mukainen. Harjoituspelien tulokset tukevat tätä.
Kesän pelejä ja niiden tuloksia
jäädään odottamaan mielenkiinnolla. KPV on seurana liikkeellä
huomattavasti isommalla materiaalilla kuin edellisvuonna. Erityisesti imua seuraan on kohdistunut naisten ja tyttöjen suunnalla,
mutta myös poikajoukkueissa
ovat määrät kasvussa. KPV:n valmentajien ammattitaito ja koulutustaso on noteerattu. Parhaiten
kasvusta todistaa A-nuorten tulo
mukaan viime vuoden ”työtapaturman” jälkeen.
Jalkapallokesä on potkaistu jo
hyvään vauhtiin. Toisaalta, voiko
enää puhua jalkapallokesästä, kun
lajista on tullut ympärivuotinen
harrastus meilläkin. Maajoukkueita ja seurajoukkueita testataan
pimeän kaamoksen aikaan halleissa ja etelän auringossa. Toiminnan mielekkyyttä on tullut
pohdittua kriittisestikin. Tulokset eivät ole olleet ihmeellisiä
maajoukkueillamme. Lähes yhden käden sormilla lienee laskettavissa ne voitot, joihin maajoukkueemme ovat talven lukuisissa
peleissä pystyneet.
Vaikka kyseessä olisivatkin testit ja tarkkailut, niin eikö joka
kerta kentälle mentäessä pidä
olla voittaminen mielessä. Negatiivisilla ottelutuloksilla ei paljon
saada sponsoreiden myötätuntoa.
Pohjanoteeraus oli maajoukkueen
tappio japanilaiselle seurajoukkueelle, mutta ainahan matkustaminen avartaa.
Jonkinlaisen ilonaiheen maajoukkue tarjosi voittamalla Walesin ja
siten säilyi hentoinen napanuora
MM-lopputurnaukseen pääsylle.
Matka on kuitenkin vielä pitkä.
Saksa jyrää Suomen lohkosta ilmeisesti itsensä tavan mukaan
Etelä-Afrikan turnaukseen ja eiköhän Venäjä kuittaa karsijan paikan, vaikka kuinka toivoisi asioiden etenevän toisin.
Karsinnat alkavat olla puolitiessä ja jo nyt voi ennustaa, että
yllätyksille ei kovin suuria mahdollisuuksia ole tarjolla ainakaan

alta

Euroopassa. Jalkapallokulttuurin
suuret maat Espanja, Italia, Englanti ja Hollanti Saksan ohella
ovat näyttäneet mallia. Pohjoismaista Tanska on ollut alkupuoliskolla pirtein, mutta yhdelläkään maalla ei ole vielä aihetta
matkalippujen lunastukseen.
Hieman pessimististä ajatuksista
huolimatta on lupa odottaa mielenkiintoista kesää ja syksyäkin
maajoukkuerintamalla.
Miesten ohella naiset kamppailevat maanosamme mestaruudesta kotikenttäetu puolellaan
ja 21-vuotiaat omassa lopputurnauksessaan Ruotsissa. Juuri 21vuotiaiden edesottamukset viime
kaudella ovat pitäneet yllä toivonkipinää suomalaisen jalkapalloilun valoisammasta tulevaisuudesta.
Aprillipilaksi tai täydellisen tietämättömyyden piikkiin on kirjattava se esitys, joka huhtikuun
alkajaisiksi kuultiin Kuntaliiton
johdon suunnalta. Esityksen tehnyt kaipaa keskustelua harrastustoiminnan kustannuksista ja maksajan roolin siirtämistä enemmän
harrastajien suuntaan. Mitkä harrastusmuodot, se ehdotuksessa jäi
luonnollisesti kertomatta ja mitkähän harrastukset enää ovat
osallistujille maksuttomia.
Oman mielenkiintoisen lisämausteen seuratoimintaan ovat tarjonneet ne muistelus- ja kahvituokiot, joita Järven Matin johdolla
seniorijaosto on kevään myötä
järjestänyt. Toistaiseksi on istuttu
vasta entisten seuran hallituksen
jäsenten ja nykyisen edustusjoukkueen kanssa. Suunnitelmissa on
muitakin sidosryhmiä. Kun juttu
tilaisuuksien annista leviää, niin
ainut ongelmaryhmä saattaa muodostua entisistä pelaajista ja heidänkin kohdalla vain tulijoiden
määrässä. Onhan seuran edustuspaidan pukenut miehissä ylleen
lähes puolentuhatta pelaajaa. Eiköhän paljon kanssa aina pärjää?
Nauru on ollut herkässä, kun on
saatu muistella toinen toistaan
hauskempia kokemuksia. Vuosia on tainnut istuessa monelta
karista ja tilaisuuksista saatu palaute on ollut varsin myönteinen. Tästäkin aiheesta on luettavissa enemmän toisaalla.
Monissakin yhteyksissä on pohdittu tehokkaiden kärkipelaajien
puutetta. Taitoa on, mutta ei tehoa. Raatikaisen ”Ekku” muisti
Mäkelän Sepon todenneen joskus heikomman pelin jälkeen:
”Meillä on liikaa ylioppilaita.”
Tuota voi itse kukin tulkita omalla
tavallaan. Itse näen sen sillä tavalla, että pelaajilta puuttuu ”rämäpäisyyttä”. Ollaan paremmin
koulutettuja, fiksuja, kiltteys ja
hieno käytös heijastuu myös pelitilanteissa.

Ulkokauden odotuksessa ovat
muutamat tapaukset tuoneet mieliin taas kerran värin tunnustamisen, seurauskollisuuden, arvostuksen. Kirjoitan näin tietoisena, että
ajatukseni tulkitaan joidenkin toimesta vähintäänkin viime vuosituhannelta oleviksi jäänteiksi.
Euro on tietysti suurin syyllinen
tuon arvostuksen romahtamiseen.
Tuorein esimerkki tuli mieleeni,
kun ajattelin Akatemian viimeisiä
ratkaisupelejä ja siinä vastustajan
taustajoukkoa, mutta esimerkkejä
on muitakin. Parin vuosikymmenen takainen Vuoden KPV-juniori oli rakentamassa karikkoa kasvattajaseuransa tielle. No toki, he
jotka näkivät ensimmäisen karsintapelin sanovat myös erotuomarin
olleen vahvassa roolissa näyttäessään punaista KPV:n avainpelaajalle.
Tapaus toi taas kerran mieliin erotuomarin aseman. Kovakin kritiikki kentän laidalta oli
ennen sallittua, mutta nykyään
ollaan toisin herkkähipiäisiä ja
hyvin herkästi osoitetaan suihkukomennusta. Tuorein esimerkkini
on toisesta lajista. TV:stä nähdyn
ja kuullun perusteella sympatiani
ovat siinä aurinkokuningas Juhani
Tammisen puolella.
Kun ihmiselle kertyy ikää enemmän, niin herkemmin tulee muisteltua taakse jäänyttä ja varsinkin
ihmisiä, joiden kanssa on tullut
elettyä – myös vapaa-ajan harrastuksissa. Erityisen kipeänä sen
tuntee silloin, kun vierestä viedään toisille pelikentille henkilö,
jonka kanssa on istunut monet
tuumaustuokiot seuramme kehittämiseksi. Näitä tuntoja olen kokenut varsinkin Eskon ja Raimon
jätettyä meidät.
Haluan palauttaa mieliin myös
pari asiaa seuran piiristä, jotka eri
tavoin liittyvät ainakin henkilökohtaisiin KPV-muistoihin. 27.2.
tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä,
kun D-nuorten jääpallo-ottelussa
seuramme juniori Aulis Paasila sai
kuolettavan iskun jääpallomailasta. Pienet kinastelut tässä ajassa
tuntuvat kovin turhanpäiväisiltä.
Edessä on myös päivämäärä 4.11.,
jolloin tulee 100 vuotta Väinö
Paavolaisen syntymästä.
Vaikka talousnäkymät vetävätkin mielen mollivoittoiseksi, niin
työtä on Pallo-Veikoissa tehty
siinä uskossa, että näiden vaikeuksien yli on mentävä. Suuri kunnioitukseni kohdistuu niiden henkilöiden suuntaan, jotka istuvat
seuran hallituksessa tai ovat kentillä ohjaamassa nuoria. He jaksavat uhrata omasta vapaa-ajastaan
tolkuttoman määrä tunteja harrastuksen eteen saamatta juurikaan
kiitosta missään muodossa. Tällä
tunnustuksella pyrin antamaan
sitä edes vähän, toivon mukaan
en ole asiassa yksin.
vote

Kokkolalaista jalkapallotunnelmaa parhaimmillaan. Vesa Kallion lapikas puhuu tyylillä HJK-ottelussa. Tapahtumaa seuraa Raimo Sorvisto
(15).

