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Heinäkuisessa pakinassaan vuonna 1977 Keskipohjan-
maan arvostettu urheilupakinoitsija Jukka Korhonen 
kirjoitti kaukonäköisesti urheilun kokemasta yleisöka-
dosta. Syitä hän näki ainakin kauniissa kesässä, televi-
sioinnissa, urheilulajien kasvavassa kirjossa, pelien alka-
misajankohdissa ja jopa toimittajissa, ”jotka luulevat että 
asiantuntemusta voi osoittaa vain moittimalla”. Mutta 
Jukka nosti väliotsikon ”Tähtiä katsellaan” jälkeisessä 
tekstissä esiin myös näkökulman, joka ei ole kolmessa 
vuosikymmenessä vanhentunut tippaakaan.

”Tämän hetken jalkapalloyleisön katoon, jos sellaisesta 
voi puhua, on oma syynsä ”tähtien” puutteella.

Jalkapallo on joukkueurheilua ja siitä puhutaan sel-
laisena kauniisti. Kuitenkin yksittäiset yleisön suosikit 
merkitsevät ottelun kiinnostavuudelle paljon.

Otetaan vaikka pari kotimaista esimerkkiä.
Ei voida millään laskea kuinka suuren yleisömäärän 

lisäyksen merkitsi Kai Pahlman aikoinaan Helsingissä. 
Tai sanottakoon että Arvo Lamberg Kokkolassa.

Viime vuosina olen tyytynyt pakon vuoksi vain luke-
maan jalkapalloselostuksia. Mutta esimerkiksi viime 
sunnuntain jälkeen tuntuu, että Vesa Kallio ja Ari Sor-
visto ovat vetonauloja joita yleisön kannattaa tulla kat-
somaan.

Viime sunnuntainen ottelu stadionilla olikin sellainen, 
että kotiyleisön on syytä tarkoin seurata, miten KPV jat-
kossa pelaa. Olkoonkin vedenpaisumus stadionilla mil-
lainen tahansa, mutta peli oli jo ratkennut ennen kuin 
vesi ehti vaikuttaa.

KPV:n voitto stadionilla HJK:sta 5-0 tuntui uskomat-
tomalta. Minulla ei ole jalkapallosta tilastoja, joiden pe-
rusteella voisi sanoa onko HJK hävinnyt näin koskaan 
kotikentällään tai milloin se on viimeksi tapahtunut. 
Ainakin se on hyvin harvinaista.

Huomenna siitä syystä kannattaa hylätä aurinkopallon 
houkuttelut.”

Aurinko ja jalkapallo

KPV:n -97 syntyneiden tyt-
töjoukkueen kausi 2007 on  
mainio ja sopivan tapahtuma-
rikas. 

Kevätkauden aloitti Neste 
-turnaus, joka toimi hyvänä 
harjoituksena varsinaista 
kautta ajatellen. Kauden tär-
keimmät tavoitteet olivat eh-
dottomasti Profile Girls Cup 
Iisalmessa sekä tuttu Kokkola 
Cup. Lisäksi osallistuimme pii-
risarjaan. 

Tyttöjen tekemisestä huokuu 
iloisuus ja aktiivisuus, jokai-
nen joukkueen pelaaja on in-
nolla mukana, joukkuehenki 
on erinomainen. 

On hienoa huomata kauden 
aikana, että tyttöjen peli on 
mennyt joukkueena eteenpäin 
sekä henkilökohtaiset taidot-
kin ovat kehittyneet vuoden 
aikana. 

Kauden tapahtumista var-
sinkin tuo Iisalmen turnaus 
on noussut mieleenpainuvana 
tapahtumana tyttöjen keskus-
teluissa useastikin esiin hyvin 
positiivisena. 

Tämä innokkuus toivotta-
vasti säilyy myös seuraavaan 
kauteen. Kiitokset kuuluvat 
myös kotijoukoille hyvästä 
kannustuksesta ja mukana 
olosta! 

Numerotietoa kaudesta 2007: 
Otteluita 33, joista voittoja 
13, tasapelejä 7, tappioita 13, 
maalisuhde, 83 – 64, . Tässä ti-
lastossa kaikki kauden aikana 
pelatut turnauspelit ja harjoi-
tusottelut. 

Joukkuetta valmensivat 
Janne Isolankila ja Pasi 
Torppa.

E10-tytöille energiaa Iisalmesta

Ylärivi vasemmalta oikealle: Pasi Torppa (v), Iina Laasanen, Lotta Järvi, Krista Leppälä, Mari Pyörre, Linnea Salonen, Jenni Wacklin, Anniina Rinta-
pää, Eveliina Hakala, Janne Isolankila (v). Alarivi vasemmalta oikealle: Karoliina Isolankila, Kia Liedes, Sara Torppa, Juulia Rintala, Emma Malka-
mäki, Aliisa Karvonen, Ida Lakanen. Kuvasta puuttuvat Jenika Ojakoski ja Veera Hautaniemi.

Ilo ja aktiivisuus hallitsevassa asemassa

Hulinaa on riittänyt KPV-98 
poikien kanssa kuluneena 
kautena. Välillä on poikia ollut 
reilut 30 harkoissa ja energiaa 
riittänyt. Onneksi meillä on 
loistavat ja pitkäpinnaiset val-
mentaja-Mikat, jotka ovat jak-
saneet kannustaa poikia, niin 
harkoissa kuin peleissä.

Pojat ovat jaksaneet harjoi-
tella koko kauden aktiivisesti 
ja kehitystä on selvästi tapah-
tunut. Valmentajat ovat hieman 
jo alkaneet “vaatia” pojilta peli-
miehen suorituksia, mutta aina 

pieni pilke silmäkulmassa!
Joukkue on osallistunut eri-

laisissa kokoonpanoissa seu-
raaviin tapahtumiin;
Ylivieska Cup, keväällä piiri-
sarjat, Jussin Cup, Kauhajoki 
Cup, Kokkola Cup, Neste-tur-
naus.

Seuraavat pelaajat kuulu-
vat KPV-98 joukkueeseen:
Robin Skog, Eikka Ketola, Ma-
tias Alppinen, Uuno Hyyppä, 
Leevi Liimatta, Joni Jokihaara, 
Juuso Saarinen, Patrik Mäki, 

Aleksander Tofts Lauri Kaasi-
nen, Roope Noponen, Tuomas 
Mäki, Nicholas Biskop, Julius 
Reini, Roope Junkala, Jaani 
Nissilä, Mikko Kinnunen, Riku 
Uuskartano, Thomas Holmberg, 
Saku Rautapuro, Eino Rintala
Ilmari Ahola, Onni Lahti, Niko 
Jokelainen, Valtteri Palosaari, 
Joni Pellinen, Ville Jyrkkä, 
Aleksi Seppelin, Severi Saari-
aho, Eetu Salo, Ilmari Alajoki
Johan Händelin, Jonas Hände-
lin, Savonen Timi, Juuso Gus-
tafsson, Veli-Matti Männikkö.

Viisi cupia KPV-98:n kesässä
Kohti pelimiehen suorituksia oli tämän joukkueen suunta viime kaudella.


