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Kausi 2006-07 alkaa olla takana 
ja on aika hiukan katsella taak-
sepäin. Takana on paljon kivoja 
turnauksia, piirisarjaotteluita, 
harjoituksia, maaleja, voittoja, 
hienoja syöttöjä ja muita onnis-
tumisia. Vastaavasti saimme 
kokea välillä myös tappion kar-
vasta kalkkia, mikä kuuluu ur-
heiluun ja pitkässä juoksussa 
kasvattaa meitä kaikkia var-
masti enemmän kuin jatkuva 
voittaminen. 

Kausi alkoi jo lokakuussa, 
jolloin aloitimme peliharjoitte-
lun Kipparihallissa. Joulukuun 
alusta alkoi sitten varsinainen 
joukkueharjoittelu, joka jatkui 
syyskuun puoliväliin kaksi 
kertaa viikossa. Tämän lisäksi 
otimme uudeksi harjoitusmuo-
doksi tammi-maaliskuussa 
kerran viikossa tapahtuneen 
saliharjoittelun Torkinmäen 
koululla. Teimme paljon kette-
ryys-, liikkuvuus- ja motoriik-
kaharjoitteita sekä erilaisia 
kisailuja ja pienepelejä. Pojat 
ottivat uuden harjoitusmuo-
don innokkaasti vastaan ja 
tulemme jatkamaan sitä myös 
ensi vuonna. Kesän ulkohar-
joitteluun Kirkonmäellä kuu-
lui myös em. motoriikkahar-
joitteet. 

Osallistuimme kauden aikana 
kolmella joukkueella piirisar-
jaturnausten (4 kpl.) lisäksi 
Kaupunkiturnaukseen mar-
raskuussa, Neste-turnaukseen 
huhtikuussa, Kauhajoki-cupiin 
kesäkuussa, Kokkola-cupiin 
heinäkuussa ja kauden päät-
teeksi Norvalla-cupiin syys-
kuussa. Norrvallassa kokei-
limme myös pelaamista vuotta 
vanhempien ikäryhmässä. 
Kauden aikana yhteisiä tapah-
tumia oli lähes 90. Harjoituksia 
kertyi innokkaimmille pojille 
yhteensä n. 70 ja otteluita 40. 
Useilla pojilla oli varsinkin tal-

vikauden aikana myös muita 
harrastuksia, joten tärkeää on 
huolehtia riittävästä levosta 
ja jättää myös voimia koulu-
työlle ja pihaleikeille. Olemme 
kuitenkin pyrkineet kannus-
tamaan poikiamme harrasta-
maan mahdollisimman moni-
puolisesti liikkumista myös 
jalkapalloharkkojen ulkopuo-
lella.

Joukkueemme kokonaisvah-
vuus kauden päättyessä oli 47 
pelaajaa. Voimmekin sanoa, 
että käsissämme on määräl-
lisesti positiivinen ongelma. 
Näin iso poikien joukko ja myös 
isot erot poikien taitotasoissa 
asettavat kovat vaatimukset 
valmennuksen suunnittelulle 
ja toteutukselle. Olemme kui-

tenkin pystyneet vastaamaan 
poikien haasteeseen riittävän 
laajalla valmennusporukalla, 
johon kuuluivat allekirjoitta-
neen lisäksi Kaj Renlund, Kai 
Äyhynmäki, Patrik Tuukkanen, 
Timo Kalermo, Mika Heikkilä ja 
Jari Heinonen. Joukkueenjoh-
tajana toimi Seppo Möttönen, 
rahoista, pelaajarekisteristä ja 
lisensseistä huolehtivat Nina 

Järvelä, Marjatta Mäkinen ja 
Susanna Koski sekä WWW-si-
vuista Mikko Myllymäki.

Kiitän kaikkia joukkueemme 
toimintaan osallistuneita ku-
luneesta kaudesta ja toivotan 
kaikki taas uudella innolla ensi 
kaudella mukaan!

Harri Lundell
vastuuvalmentaja

Ysiseiskoilla väkeä kolmeen joukkueeseen

Ysiseiskoilla riittää joukkoa useampaankin kentälliseen.

Seuraavat lainaukset on tehty 
kymmenennestä Pallokirjasta 
vuosilta 1945–46. Tämä vuosi-
luku johtuu siitä, että tuolloin 
sarjan alkuosa pelattiin syyspai-
notteisena ja toinen puolisko 
seuraavana keväänä. Pallokirja 
saatiin seuran arkistoon Onni ja 
Sylvi Liimatan jäämistöstä.

***
KPV pelasi tuolloin maakunta-
sarjan Pohjolan lohkossa, kuten 
ToPV, KePS, OPS, KaPa ja NIK.

***
Kirja esittelee edellisen kauden 
mestaripelaajat VIFK:sta. Laina-
taan yksi: ”Vasen puolustaja Stig-
Göran Myntti, synt. 1926, koulu-
lainen, on joukkueen ”kuopus”. 
Pelannut edustusjoukkueessa 3 
vuotta.”

***
”Erotuomari vain toteaa, mitä 
hänen molemmat silmänsä nä-
kevät ja hän tekee päätöksensä 
seuraavassa silmänräpäyksessä 
käsityksensä ja omantuntonsa 
mukaisesti.”

***
Cup-kilpailu 1945: KPV- NIK 3-0, 
KPV – OPS 5-1, I-Kissat – KPV 2-3, 
TPS – KPV 8-1.

***
Pallokirja kertoo KPV:n pelan-
neen ensi kerran Palloliiton sar-

jassa 1939 Suomen sarjan Länsi-
sarjan lohkossa n:o 4 jäämällä 
viimeiseksi kuuden joukkueen 
lohkossa ja saatuaan vain yhden 
pistein maalieron ollessa 9-35. 
Tuota ennen alemmasta sarja-
portaasta vastasivat piirit.

***
Vuosina 1940–41 KPV pelasi vii-
den joukkueen maakuntasarjan 
lohkossa n:o 4 ja jäi viimeiseksi 
viidellä pisteellä ja maalierolla 
11–26. Vuosina 1942–43 sarjoja 
ei pelattu ja vielä 1944:nkin sarja 
jäi kesken sodan vuoksi.

***
Jääpalloa KPV pelasi Suomen 
sarjassa vuosina 1939 ja 1941. 
Neljän joukkueen yksinkertai-
sena sarjana pelatussa Pohjan-
maan lohkossa 1939 joukkue sai 
yhden tasapelipisteen, ja 1941 jo 
kaksi pistettä.

***
Pallokirjan erotuomariluette-
loon on päässyt ainoana kok-
kolalaisena Granholm & Kållilla 
työskennellyt Gunnar ”Gidi” 
Saarukka.

***
KPV:n johdon kirja esittelee: 
puheenjohtaja Mikko Uussaari, 
sihteeri O. Salminen, huoltaja 
Oiva Saranne. Seuran osoite oli 
Keski-Pohjanmaan Kirjakauppa 
(Mikko Uussaari oli kirjakaupan 
johtaja).

Historian havinaa
Timo Marjamaa, 
jalkapalloilija, HJK:
– Jalkapalloilijoiden elämä on 
ikuista pätkätyöläisyyttä. Vaikka 
tekisit työsi kuinka upeasti ta-
hansa vuosien ajan, sinua ei 
koskaan tulla palkitsemaan va-
kituisella työsopimuksella. Tule-
vaisuuden suunnittelun kaukai-
sin horisontti on sopimuskauden 
viimeisessä päivässä, joka Suo-
messa tarkoittaa maksimissaan 
kolmea vuotta. Ulkomaisissa 
sarjoissa tätä epävarmuutta 
kompensoidaan muhkealla tili-
nauhalla.

Roy Hodgson, 
päävalmentaja:
– Minun sukupolveni varttui 
unelmoiden siitä, että pääsisi 
jonain päivänä pelaamaan maa-
joukkueessa. Nykyään nuoret 
pelaajat unelmoivat Chelseasta 
ja viiden miljoonan punnan vuo-
sipalkasta. Mestarien liigasta on 
tullut tärkein kiintopiste. Ja se 
johtuu rahasta.

Thomas Lyth, 
SvFF, Ruotsi: 
– Nuorella pelaajalla on oltava 
kolme perusasiaa kunnossa: so-
siaalinen elämä, koulunkäynti 
ja kolmantena jalkapallo. Näi-
den kolmen tukijalan ympärillä 
jalkapallokoulutuksen pitää ra-
kentua.

Lainattua

Eino Rintalan, KPV-98 otteissa on pelimiehen meininki.


