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Tytöt 98-01 aloittivat omalla 
tyttöjoukkueella lokakuussa 
2006 ja ovat harjoitelleet kau-
den aikana kerran viikossa tal-
vella Kippari hallissa ja kesän 
aikana Kirkonmäen kentällä. 
Monet tytöistä vasta aloittivat 
jalkapalloharrastuksen tal-
ven/kesän aikana ja tytöt ovat 
kehittyneet todella paljon.

Tytöt osallistuva kesän ai-
kana Kokkola cup:n ja -97 tyt-

töjen piirisarjaan joissa pelejä 
kertyi yhteensä 18. Tyttöjen 
piirisarjassa oli 4 turnausta 
joista kaksi Kokkolassa, yh-
det Ylivieskassa ja Oulaisissa, 
joten ensimmäiset pelireissut 
bussilla on tehty. 

Vaikka tytöt osallistuivat 
vanhempien tyttöjen piirisar-
jaan niin viimeisissä alemman 
loppusarjan peleissä oltiin jo 
tasaväkisiä muiden joukku-

eiden kanssa ja voittojakin 
tuli.

Olemme aloittaneet jo loka-
kuussa uudestaan harjoitteun 
sunnuntaisin Kippari hallissa 
ja perjantaisin Kiviniityn kou-
lulla ja uudet tytöt ovat terve-
tulleita mukaan.

Jalkapalloterveisin 

Kaj, Mika ja Marko

Ensimmäisillä pelireissuilla

Ylärivi vasemmalta: Saija Seikkula, Sofia Rintala, Roosa Nyman, Janina Heikkilä, Veronica Hotakainen, Frida 
Nyman, Fanny Huuhka, Nelli Hillilä. Eturivi vasemmalta: Hanna Vainionpää, Jonna Tyynismaa, Fanny Koivisto, 
Venla Jyrkkä, Heidi Tarkkinen, Kia Palosaari, Tia Leskinen Ida-Peppi Nyman, Jenni Mäki. Takana: Mika, Kaj, 
Marko. Kuvasta puuttuvat Melina Nurmi, Nanna Nurmi, Kaisa Känsäkangas, Hennamari Isolankila, Senja 
Rintala ja Ella Siironen.

Ensimmäinen kausi omana 
joukkueena on takanapäin. 
Vuosi 2007 on ollut pojilla uu-
siin kavereihin ja tiiviimpään 
harjoitustahtiin totuttelua. 
Reilun kolmenkymmenen pojan 
porukalla olemme osallistuneet 
piirisarjapeleihin ja käyneet 
turnauksissa. Kesällä harjoit-
telimme kaksi kertaa viikossa 
Kirkonmäellä ja talvikautena 
kerran viikossa Kipparihal-
lissa. Talvella on osa pojista 
käynyt ahkerasti koripallohar-
joituksissa ja osa jääkiekossa. 
Poikien kehitys kauden aikana 
on ollut melkoista. Perustaidot 
ja joukkuepelaaminen on men-
nyt aimo askeleen eteenpäin; 
tästä kertoo myös kauden maa-
lisuhde 357 tehtyä ja 50 pääs-
tettyä maalia.

Kesän ensimmäinen turnaus 
oli Jussin Kuppi kesäkuussa. 
Olimme ensimmäistä kertaa 
mukana myös piirisarjassa, ja 
piirisarjapäiviä oli kesän ai-
kana neljä. Näitä reissuja käy-
tiin ympäri maakuntaa mm. 
Uusikaarlepyyssä, Pännäisissä 
ja Haapavedellä. Kävimme ko-

kemassa myös Oulun eteläisen 
alueen mestaruutta Oulaisissa. 
Bussimatkoissa on tunnelmaa, 
ja ensi kesänä pääsemme naut-
timaan uudelleen näistä muka-
vista pelipäivistä.

Tulevalle kaudelle on luvassa 

lisää mielenkiintoisia turnauk-
sia ja pelireissuja, haasteita tu-
lee riittämään. Joten tavataan 
kentillä.

Erja Gustafsson
Joukkueenjohtaja

F9-pojat eka kesää
sarjatoiminnassa

F9-pojat pääsivät jo sarjapelien makuun. Kuvassa kahden joukkueen 
pojat yhdessä valmentajien Petri Gustafssonin, Seppo Peuraharjun ja 
Teemu Kerolan sekä joukkueenjohtaja Erja Gustafssonin kanssa.

Seuraavien tähdenvälien tiedot on kerätty Palloliiton tu-
lossivuilta. Valitettavasti on todettava, että ne eivät vält-
tämättä ole yhtä toteutuneen kanssa monista eri syistä 
johtuen.

***
Nuo tilastot kertovat, että KPV:lla oli kauden aikana neljä 
ulosajoa: Dawda Bah, Abdoulie Corr, Demba Savage ja Law-
rance Smith. Demban ulosajo tuli kahdesta varoituksesta 
samassa pelissä. Muut kolme olivat suoria ulosajoja. Ulos-
ajoja 2006 oli kahdeksan! Punaisen kortin heiluttajina oli-
vat Antti Munnukka kahdesti, Toni Pohjoismäki ja Tommi 
Grönman.

***
Keltaista korttia saivat pelaajamme katsella 37 kertaa 
( 39/2006). Kuudesti sellainen tuli Lawrence Smithin ja 
Demba Savagen kohdalle.  Neljä varoitusta kirjasi tililleen 
Niko Kalliokoski, Petri Piispanen, Abdoulie Corr ja Tuomas 
Uusimäki. Muut varoitetut olivat Ville Luokkala 3, Tommy 
Torikoski, Arttu Seppälä  2 , sekä Tuomas Kiiskilä ja Aleksi 
Paavolainen kumpikin yhdesti. Varoitustilin täyttymisen 
takia huilasivat Niko Kalliokoski, Lawrence Smith, Demba 
Savage, Tuomas Uusimäki, Petri Piispanen ja Ville Luok-
kala. Vastaavan koki neljä pelaajaa 2006.

***
Viisitoista eri tuomaria Ykkösen 29:stä vihelsi kauden 
aikana KPV:n pelejä. Antti Munukalle niitä kertyi neljä, 
Toni Pohjoismäelle, Tommi Grönmanille ja Mikko Lehtolalle 
kolme. Mika Lähdesmäki ja Kim Ittonen olivat kahdesti 
erotuomarin osassa KPV:n peleissä. Entisen KPV-juniori 
Toni Pohjoismäen lista: 14 ottelua, 50 varoitusta ja 4 ulos-
ajoa ovat listan kärkipäässä. Miikka Lähdesmäen sarja oli 
16-50-4 ja Mikko Lehtolan 15-52-2. 

***
Viisi kertaa KPV poistui kentältä saamatta ainuttakaan varoi-
tusta. Nämä pelit olivat 20.5. KPV – JJK, 3.6. Klubi-04 – KPV, 
1.7. KPV – TPV, 9.9. KPV – Klubi-04 ja 7.10. TP-47 – KPV. 
Kolme peleistä päättyi KPV:n voittoon ja yhdessä tuloksena oli 
tasapeli. Otteluissa olivat tuomareina järjestyksessä Matias 
Gestranius, Toni Pohjoismäki, Mikko Leino, Mikko Lehtola 
ja Mika Koskinen.

***
Eniten yhdessä pelissä KPV:lle jakoi varoituksia Antti Mu-
nukka, joka KuPS - KPV pelissä kahden suoran ulosajon 
lisäksi antoi kolme varoitusta. Hän oli viidellä ulosajolla 
tämän listan kärjessä Ykkösessä. Muissa tuomitsemis-
saan KPV-peleissä hän jakoi jokaisessa yhden varoituksen. 
Herkko Holopainen antoi VIFK-KPV pelissä neljä varoitusta 
pelaajillemme. Kim Ittonen vihelsi kaksi KPV:n peliä, mutta 
jakoi niissä yhteensä viisi varoitusta. Yhdessä pelissä viisi 
keltaista korttia väläytti Tommi Grönman ja neljä korttia 
Mikko Lehtola, mutta nämä eivät olleet KPV:n pelejä. 

***
Maalitehtailua ei KPV suuremmin harrastanut viime kau-
della. Vastustaja sitäkin enemmän ja useasti omaa maali-
verkkoa venytettiin pelin alussa tai heti puoliajalta. No-
peimmin tuon tempun tekivät ensimmäisellä minuutilla 
RoPS ja JJK. Alle kymmenessä peliminuutissa oli KPV tap-
piolla kahdeksan kertaa. Vastaavasti KPV onnistui kahdesti 
viimeistelemään ottelun viimeisellä peliminuutilla, kiitos 
Petteri Forsellin ja Lawrence Smithin. Kesän ehkä erikoi-
sin koettiin syyskierroksen GBK-ottelussa, jossa KPV teki 
kaksi maalia nopeassa tempossa 13 ja 15 peliminuuteilla. 
KPV:n nopein maali nähtiin ottelussa KPV – FC Hämeen-
linna ottelun 5. minuutilla Jarkko Ojalan toimesta.

***
Kauden ensimmäistä KPV-maalia saatiin odottaa 309 
peliminuuttia. Maalintekijänä KPV – GBK –ottelussa oli 
Tommy Torvikoski. Kymmenessä ottelussa jäi KPV nuole-
maan näppejään maalinteossa. Peleistä seitsemän ajoittui 
kevätkierrokselle kuten kaikki neljä 0 – 0 ottelua.

***
Joissakin otteluissa erotuomari on kirjannut myös syöttö-
pisteet maaleista. Arttu Seppälä sai niitä kolme, Obi Ike ja 
Demba Savage kaksi sekä yhden Tommy Torvikoski, Janne 
Suutari, Dawda Bah, Petteri Forsell, Tuomas Uusimäki ja 
Joonas Pennanen.

***
Rangaistuspotkusta KPV kasvatti maalitiliä kolmesti ja 
kaikissa niissä oli isänä joukkueen kapteeni Niko Kallio-
koski (Atlantis – KPV, KPV – Klubi-04, Jippo – KPV ). Suu-
ren pelaajamäärän (27 sarjapeleissä) kaudella lisäksi myös 
maaliseppoja oli runsaasti (12) vaikka maaleja tehtiinkin 
vain 27.

***
Cup-menestys edellisen vuoden finalistin kohdalla pysäh-
tyi 6. kierroksella kolmanteen otteluun, jossa vastustajana 
oli Suomen paras jalkapallojoukkue. Cup-taival 2207 oli: 
GBK/2 – KPV 1-11, FC OPA – KPV 1-3, KPV – Tampere 
United 0-2.

Pöytäkirjojen kertomaa


