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Kulunut kausi oli KPV P94-
joukkueelle vaiherikas ja ta-
pahtumia riitti. 

Talvikauden harjoitusjak-
son lomassa joukkueemme 
osallistui piirin järjestämään 
futsal-sarjaan ja pojat hoitivat 
homman tyylikkäästi kotiin: 
tuloksena piirinmestaruus 
ilman tappioita. Hyvä KPV! 
Talven aikana joukkueemme 
opetteli 11v11-peliin totuttau-
tumista sekä panosti edelleen 
yksilöominaisuuksien kehittä-
miseen. 

Koordinaatioon ja henkilö-
kohtaiseen taitoon keskityt-
tiin ja uhrattiin aikaa. Kevään 
piirisarjassa joukkueemme 
varmisti hyvissä ajoin pai-
kan syksyn aluesarjaan. Tur-
naustoimintaa harrastettiin 
ja reissattiin toukokuussa 
Vaasaan VIFK:n turnaukseen 
sekä kesäkuussa Tampereelle 
isohkoon TPV:n järjestämään 
Särkänniemi-cupiin. Tampe-
reella helteisissä olosuhteissa 
pelatussa turnauksessa jouk-
kueemme revitti itsensä louk-
kaantumisten rasittamina hie-
noihin esityksiin. Sijoituimme 
kovatasoisessa turnauksessa 
sijalle 8./20 ja saimme hie-
noja pelikokemuksia uusien 
vastustajien muodossa. Pojat 
esiintyivät Tampereella todella 
hienosti ja edustivat KPV:n 
värejä hienosti käyttäytyen & 
Vihreällä Sydämellä.

Kotoisessa Kokkola-cupissa 
hyvä vire jatkui ja joukkue 
nappasi viidennen sijan 28 
joukkueen sarjassa. Kuriosi-
teettina mainittakoon, että 
olimme ainut ylivoimaista 
turnausvoittajaa FC Histonia 
vastaan maalannut joukkue. 
Hyvä Janne!

Syksyn aluesarjassa osin 
loukkaantumisten repimä ryh-
mämme koki pelin & vastusta-

jien kovuuden. Sijoituksemme 
oli kovassa seurassa 7.,  mutta 
joukkueemme esiintyi useissa 
otteluissa lupauksia herättä-
västi ja haastoi ennakkoluu-
lottomasti tasokkaat vastus-
tajansa. 

Kuluneen kauden aikana jouk-
kueemme treenasi yhteensä 
89 kertaa pelejä pelasimme 
yhteensä 46 kpl (+futsalit) 

otteluita. Eli tapahtumia kau-
den aikana kertyi yli 150 kpl. 
Voittosarakkeeseemme kertyi 
23 merkintää, tasapelejä pe-
lasimme 8 kpl ja tappion kar-
vasta kalkkia maistelimme 15 
kertaa.

Tällä hetkellä ryhmässämme 
on 19 hyvin motivoitunutta pe-
limiehen alkua ja joulukuun 
alusta aloitamme jo harjoitus-
suunnitelman mukaiset tree-

nit 4 x viikossa. Joukkueemme 
valmennustiimin muodostavat 
tulevalla kaudella Tapio Ha-
kala (vastuuvalmentaja) ja 
Raimo Laitala (valmentaja). 
Joukkuettamme johtaa Petri 
Gustafsson ja huollon hoitaa 
Ari Lehtinen. Talousvastaa-
vana jatkaa Hannu Raudas-
oja. 

Suuret kiitokset joukkueen 
pelaajille hienosti läpiviedystä 

hyvähenkisestä kaudesta, 
tästä on hyvä jatkaa! Kiitoksen 
ansaitsevat myös niin tärkeät 
tukijoukkomme: vanhemmat, 
siskot, veljet, isovanhemmat 
jne. Panostanne ei voi mitata 
rahassa.

KPV P94 haluaa kiittää hy-
vin kuluneesta kaudesta sidos-
ryhmiään sekä yhteistyökump-
paneitaan. Palloo vastaan!
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P-94 haki turnauskovuutta
ja tuntumaa isoon kenttään

Tapio Hakalan ja Raimo Laitalan valmentamat D-pojat aloittivat turnauskesänsä Vaasassa tällä miehityksellä.

Jalkapallojoukkueelta kysyt-
tiin mielipidettä lajin vaaralli-
suudesta. Kymmenen prosent-
tia myönsi sen vaaralliseksi ja 
loput 90 prosenttia ei ymmär-
tänyt kysymystä.

***
Saksa oli voittanut Englannin 
maaottelussa. Saksan kap-
teeni kysyi englantilaisen kol-
legan tuntoja: ”Voitimme teidät 
omassa suosikkilajissanne, mil-
täs tuntuu?” ” – Ei lainkaan 
niin pahalta kuin teistä, kun 
voitimme teidät omassa kan-
sallispelissänne, ensin 1918 ja 
vielä uusintaottelussa 1945.”

***
Erotuomari oli päässyt viime 
lepoonsa. Kerho halusi laittaa 
arkkuun muistoksi pillin, johon 
oli kaiverrettu teksti: ” Jos tar-
vitset jotain, vihellä.”

***
Rödsössä asuva palloveikko 
tilasi KTK:lta kuorman ruo-

kamultaa. Autoilijalla sattui 
ruotsi olemaan äidinkielenä. 
Tuotuaan kuorman pihalle, tuli 
talon rouva rappusilla vastaan, 
jolta autoilija halusi varmis-
tuksen kysymällä: ” Tahtooko 
sinä maata?”

***
KPV:n junnuvalmentajat olivat 
kokouksessaan päättäneet läh-

teä opintomatkalle Englantiin. 
Yksi valmentajista tuli kotiin 
ja kertoi uutisen vaimolleen, 
joka sai aiheen kysyä: ” Kuka 
se toinen oli, joka jää reissusta 
pois”

*** 
Yksi KPV:n naisjoukkueen 
pelaajista oli ollut muutaman 
viikon poissa harjoituksista, 
minkä hän selitti poikaystä-
välleen tehtyään apteekista 
haetun pikatestin: ”Nyt vähän 

pelkään, että meidän salai-
suudesta on tulossa suuri uu-
tinen.”

***
Pallo-Veikolla on hyvä ystävä 
Laihialla, joka silloin tällöin 
muistuttaa jutuillaan. Niinpä 
hän kertoi kolmen laihialais-
miehen olleen metsäretkellä, 
kun heistä yhdelle tuli isompi 
tarve päästä puskaan. Sieltä 
hän hetken kuluttua huusi ka-
vereille: ”Onko paperia?” – Ei 
ole, täytyy jättää tänne, kuului 
vastaus.

***
Joukko palloveikkoja oli ollut 
kauden päätteeksi etelänmat-
kalla, jonka ”rasitukset” näkyi-
vät itse kukin kasvoilta. Niinpä 
passintarkastuksessa yksi vä-
syneimmistä kysäisi kaverilta: 
” Voiko tällaista ikonia salakul-
jettaa Suomeen?”

***
Komean kropan omaava pal-
loveikko yllätti valmentajan 
ja lähti yksikseen lenkille. 
Pari vanhempaa naisihmistä 
tarkkaili penkiltä ohikiitävää 
hurmuria ja toinen loihe lau-
sumaan: ” Katso, mikä vartalo!” 

”- Voi se olla avainnippukin, 
kuului arvio vierestä.

***
Tiedättekö muuten, mitä ruot-
salainen odottaa pistorasian 
vieressä? – No sähköpostia hy-
vinkin, vitsaili eräs pikkujunnu 
ennen Sepon treenejä.

***
Ruotsin maajoukkue oli palaa-
massa kotiin huonosti men-
neestä turnauksesta. Valmen-
taja oli epätoivoinen, kunnes 
hän yhtäkkiä pomppasi pen-
kiltä ja aloitti saarnan: ”Tämä 
ei enää vetele. Me siirrymme 
tehovalmennukseen.” Valmen-
taja otti pallon käteensä ja 
jatkoi: ”Aloitamme heti. Tämä 
on jalkapallo. Toistan, tämä on 
jalkapallo.” Saarnan katkaisi 
hätääntynyt huuto pelaajajou-
kosta: ” Ei noin nopeasti hyvä 
mies.”

***
Montako jalkapalloilijaa tar-
vitaan vaihtamaan lamppu? 
– Yksitoista, koska yksi tekee 
työn ja loput heittäytyy suute-
lemaan ja halaamaan häntä.

Kevyesti futiksesta
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