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Kesän  viherkenttien muut-
tuessa valkoisiksi, jäi mieleeni 
viime kesästä erilaisia tunte-
muksia ja ajatuksia vihreäpai-
taisten  otteista niin juniori-
kentiltä kuin Keskuskentällä. 
Seurasin useita poikani pelejä 
ja lisäksi muutamia edustus-
joukkueen pelejä.  

Jalkapallo on hieno peli, jossa 
saa kokea kentän reunalla ja 
pelikentällä niin riemukkaita 
kuin pettymyksenkin tunteita. 
Kaikki nämä kuuluvat jalkapal-
loon ja myöskin elämään. Jal-
kapallon pelaamisen motiivit 
voivat olla moninaiset: jalka-
pallouran luominen, peruskun-
non kohentaminen, mielen vir-
kistäminen ja hyvien ystävien 
tapaaminen.

Jalkapallo on todellista jouk-
kuepeliä, jossa valmennusjohto 
joutuu pohtimaan, miten jouk-
kuetta valmennetaan ja miten 
se onnistuisi ja menestyisi mah-
dollisimman hyvin.  Valmen-
nuksen täytyy ottaa huomioon 
jokaisen pelaajan persoonalli-
suus ja kuinka parhaalla mah-
dollisella tavalla pelaajasta saa-
taisiin parhaat puolet esiin. 

Onnistumisten keskellä pe-
laajan itseluottamus kasvaa ja 
on helppoa ja kiva pelata. Jal-
kapallovalmentajan suurin vai-
keus tuleekin silloin, kun jouk-
kue tai pelaaja epäonnistuu. 
Kuinka käsitellä pelaajaa/jouk-
kuetta siten, että asiasta opit-
taisiin ja kehityttäisiin  ilman 
suurempia kolhuja. Jalkapallo 
onkin niin yksinkertaisen vai-
kea laji, että sitä ei turhaan sa-
nota kuningaslajiksi. Lajissa 
joutuu ottamaan niin monta 
asiaa huomioon, jotta joukkue 
tai pelaaja kehittyisi tasapainoi-
seksi  pelaajaksi tai ennen kaik-
kea ihmiseksi.

Itse sain monimutkaisessa elä-
mänvaiheessa nuorena jalka-
palloilijana kysyä todelliselta 
Kuninkaalta: Voisitko sinä val-
mentaa minua ja ottaa valmen-
nettavaksi? monimutkaista ja 
vaikeaa pelaajaa.  Kun kolku-
tin ovelle, niin armon Herra 
otti elämänvalmennukseen, 
jossa Hänellä onkin ollut ko-

vasti töitä, jotta tästä pelaajasta 
tulisi ehjempi pelaaja elämään 
tätä elämää. Olen elämän tässä 
vaiheessa huomannut kuinka 
läpikotaisin Hän minut ja mei-
dät tuntee ja on valmis teke-
mään kaikkensa, jotta sokean 
pelisilmän elämässä omaava 
saisi pelisilmää  lähimmäistä 
varten.  

Kuinka monesti se meidän 
oma elämänlaukaus meneekin 
ohi maalin, kun se olisi tarkoi-
tettu maaliin. Ainoa lääke tä-
hän ohilaukaukseen voisi olla 
oikea potkutekniikka, jota jou-
tuu hiomaan päivittäin. Elä-
mänlääkkeeksi olenkin saanut 
?potkutekniikkaan? niin mo-
nesti pölyttyneen raamatun. 
Raamattu on tuo valmentajani 
ohjekirja, jonka kautta Hän  pu-
huu sydämelleni ja mielelleni.

Joulua odottaessa kaikuu 
sama sanoma joulun Herrasta. 
kuin reilu kaksi tuhatta vuotta 
sitten. Jouluna saamme pysäh-
tyä seimen ääreen ja rauhoit-
tua kaikesta kiireestä. Paimen-
ten lailla saamme astua kedolle 
kuuntelemaan taivaallista ilo-
sanomaa. Mutta enkeli sanoi 
heille:? Älkää peljätkö; sillä 
katso, minä ilmoitan teille suu-
ren ilon, joka on tuleva kaikelle 
kansalle: teille on tänä päivänä 
syntynyt Vapahtaja, joka on 
Kristus, Herra, Daavidin kau-
pungissa. Luuk. 2:10-11. Siu-
nattua joulua kaikille jalkapal-
lon ystäville!

Tommi Syrjälä

Tommi Syrjälä on  Kokkolan seurakunta-
neuvoston jäsen ja ensimmäisenä vuo-
den KPV-junioriksi valittu.

Taivaallinen valmentaja 
joulun  sanomassa

64 sarjakautta

KPV:n osalta sarjakausi 2008 on saatu pää-
tökseen. Joukkueet ovat yltäneet hyviin, 
jopa yllättäviin suorituksiin pelikaudella. 
Kauden päätöstilaisuudet on vietetty hie-
noissa tunnelmissa niin nais-, mies- kuin ju-
niorijoukkueiden sekä tärkeiden taustajouk-
kojen kanssa. Tämänkin lehden välityksellä 
erityiset kiitokset vielä kerran Eeva-Kaarina 
Lampiselle. Hän pitää esimerkillisesti seu-
rassa yllä puolisonsa, KPV:n ensimmäisen 
edustusjoukkueen pelaajan, Vilho Lampi-
sen muistoa. Kiitokset ja onnittelut samassa 
hengessä toimitusjohtaja Hanna Niemelle.

Miesten osalta odotukseni oli sijoittua vii-
den parhaan joukkoon, mutta vaivainen yksi 
piste erotti meidät tästä tavoitteesta. Sijoi-
tuksemme oli kuudes. Tämä ei sen enempää 
selittelyjä kaipaa. Pallo on yhtä pyöreä mo-
lemmille joukkueille pelikentällä eli valmen-
taja Jarmo Korhosta lainatakseni on oikein 
todeta, että sarjataulukko kertoo totuuden.

Naisjalkapalloilun uusi esiinmarssi seu-
rassamme tuotti hienon tuloksen. Juniori-
puolen ilahduttavia asioita oli kasvava ve-
tovoima seuraan, sen tuoma arvostus KPV:n 
valmentajaosaamiseen eikä unohtaa voi KPV-
akatemian saavuttamia SM-pronssimitaleita. 
Vuoden 2000 KPV-juniori Henri Myntti – to-
sin nyt Tampere Unitedia edustaen – on yksi 
näyttävä todistus seuramme kasvatustyöstä. 
Veikkausliigan maalitykki ja ulkomaisten 
huippuseurojen kiinnostus antavat viitteitä 
siitä, että ura on yhä nousujohteinen ja hyvä 
esimerkki tuleville pelaajapolville.

Seuran hallituksen lähtökohtana on kau-
den 2008 aikana ollut ja on edelleen saada 
aikaiseksi aito yhteinen seura ” KPV- Green 
Family”. Ensimmäinen tehtävä oli selvittää 
seuran tehtävä ja tavoite sekä toimintatapa 
ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi tietyssä 
aikataulussa. Tämä on tehty ja lisäksi tehtä-
vänä oli hallituksen jäsenille vastuitten ja-
kaminen seuran jaostoista, tiedonkulun ja 
avoimuuden lisääminen sekä toiminnan pe-
lisääntöjen kehittäminen. 

Toteutimme kampanjan jäsenmäärän mo-
ninkertaistamiseksi, mutta rehellisesti tun-
nustaen lopputulos olisi voinut olla huo-
mattavasti parempi. Tämäkin työ jatkuu eli 
toivon kaikkien palloveikkojen ja -siskojen 
kirjautuvan virallisesti seuran jäseneksi. 

Juniorijoukkueiden tiedonhallintaan 
saimme Kokkolanseudun Nuorison Jalkapal-
loilun Tuki r.y:n myötävaikutuksella hanki-
tuksi JoPoX -tietokantapohjaisen joukkue-
portaalin, joka on otettu innolla vastaan. 
Olemme uudistaneet nettisivustomme vas-
taamaan tämän päivän vaatimuksia. Tässä 
muutama esimerkki oikeastaan perusasioista 
ja välineistä seuratyön tekniselle onnistu-
miselle.

Tärkein voimavara meillä KPV:ssa on kui-
tenkin vapaaehtoinen, seuratyöhön sitou-
tunut ihminen. Heitä vielä onneksi löytyy 
erilaisiin vaativiin tehtäviin toimitsijoiksi, 
järjestysmiehiksi sekä Pallo-Siskojen arvok-
kaaseen työhön ottelutapahtumien tarjoilu, 
myynti- ja muihin tehtäviin. Lisää tällaisia 
ihmisiä tarvitaan, etteivät nämä nykyiset 
suurella ”vihreällä” sydämellä ahkeroivat 
ihmiset väsy ja muutu katoavaksi luonnon-
varaksi.

Kilpailulliset tavoitteet kaudelle 2009 
ovat vähintään saavutettujen asemien pitä-
minen ja mahdollisuuksien mukaan niiden 
parantaminen. Olemme tauon jälkeen aset-
tamassa poikien  A-nuorten joukkueen Pal-
loliiton sarjaan KPV:n Akatemia-joukkueen 
ohella. Odotamme suurella mielenkiinnolla, 
mitä tuloksia saadaan aikaan varsinkin ju-
nioripuolella KPV:n ensimmäisen valmen-
nuspäällikön valinnalla.

Uudelle kaudelle suurimman haasteen an-
taa tulojen ja ennen kaikkea menojen hal-
linta. Taloustilanteen muutos rajuudellaan 
ja maailmanlaajuisesti on yllättänyt meidät 
kaikki. Tämän muutoksen hallinta ja siitä 
selviytyminen on yksi tärkeimmistä tehtä-
vistä myös KPV:ssa. 

Kasvavan Kokkolan jalkapalloilun ykkös-
seuran edustajana toivotan lajin ystäville, 
yhteistyökumppaneillemme ja seuran jä-
senille Rauhallista Joulua sekä Menestystä 
Uudelle Vuodelle. Jatkakaamme arvokasta 
työtä KPV:n perinteiden vaalinnassa Kokko-
lan ja maakunnan nuorison hyväksi. 

Risto Pouttu
puheenjohtaja, KPV

Vapaaehtoisen työn
merkitys korostuu

Risto Pouttu jatkaa KPV:n puheenjohtajana.

KPV:n edustusjoukkueen 64 
vuotta Palloliiton sarjoissa an-
tavat oheisen yhteenvedon. En-
nen nykyisiä sarjanimityksiä 
oli ylimpänä Mestaruussarja, 
sitten Suomensarja ja kolman-
tena portaana Maakuntasarja. 
Eri tasoilla seura on pelannut 
myös 30 karsintaottelua joko 
noususta tai putoamisesta.

Paljon iloa, itkua, tuskaa ja 
hikeä on koettu ennen kuin 
nämä numerot ovat olleet val-
miita.

Maakuntasarja ....5      56     40–     3–  13         257–80    83

Suomensarja .....24    476   224–   84–168      975–827   613

Ykkönen ...........16    366   136–   98–132      534–522   452

Mestaruussarja ..19    436   157– 112–167      595–629   426

Karsintaottelut ............30     17–     6–   7          79–46      40

Yhteensä ...........64  1652   684–377–591   2868-2497  1964


