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K PV lähtee alkaneeseen 
kauteen täysin erilaisesta 
tilanteesta kuin viime kau-
della. Menestys Suomen 

Cupissa antoi vahvistusta sille, että 
seurassa tehdään asioita oikein. 
Seura on vakiinnuttanut paikkansa 
Ykkösessä ja voimme toki asettaa 
optimistisia tavoitteita tulevalle 
kaudelle. Viime kauden tärkein 
tavoite yltää kahden parhaan jouk-
koon ei onnistunut. Innokkaimmat 
olivat jopa jo tiputtamassa meitä 
kakkoseen. Kieltämättä yhdeksäs 
sija viime kauden kaltaisella ma-
teriaalilla ei paljoa pään silittelyjä 
ansaitse.            

Sunnuntaina alkaneeseen 
uuteen Ykkösen sarjakauteen 
KPV lähtee kokeneen ammattival-
mentajan Hannu Tourun opeilla. 
Talvikaudella on jo saatu nauttia 
omien junioreiden esiinmarssista. 
Kaikesta tekemisestä on huokunut 
ammattimainen määrätietoisuus. 
Parhaiten sen huomaa siitä, että 
joukkue on hyvässä kunnossa ja 
turhilta loukkaantumisilta on 
vältytty.  Edustusjoukkue on jonkin 
verran muuttunut viime kaudesta. 
Lähteneitä Henkka Myntti, Ramon 
Bailey, Chad Botha ja Juha Reini-
hän lopetti mittavan uransa. Uusia 
pelaajia ovat oma kasvattimme top-
pari Matias Nygård, hyökkääjäpe-
laaja Lawrence Smith ja maalivahti 
Antti Peltonen. Lisäksi edustus-
joukkueen mukana on harjoitellut 
talvikaudella neljä omaa b-junioria 
Aleksi Paavolainen, Jesse Iivonen, 
Jarno Reinikainen ja Tom Holm-
bäck, heiltä odotan tulevalla kau-
della läpilyöntiä varsinkin omassa 
ikäluokassaan niin myös edustus-
joukkueen osalta. Toki B-nuorissa 
olisi ollut useampikin pelaaja, jotka 
olisivat voineet harjoitella edustuk-
sen mukana.

Näiden nuorten nostaminen 
edustuksen valmennusrenkaaseen 
on hieno osoitus seuran juniori-
työstä. Selkeä tavoite seurassa 
onkin, että muutaman vuoden 

kuluessa olisimme jopa täysin 
omavaraisia. Tavoite on tietenkin 
erittäin kunnianhimoinen mutta on 
tavoittelemisen arvoinen. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi seura on 
tiiviissä yhteistyössä uuden seuran 
FC Kippareiden kanssa ja uusia 
yhteistyökuvioita kehitellään KPS:n 
suuntaan. Yhteistyö Kippareiden 
kanssa antaa nuorille lupaaville 
pelaajille mahdollisuuden kehittyä 
miesten sarjassa ja sitä kautta 
tavoitella paikkaa edustusjoukku-
eessa. 

Junioripalloilun puolella kaiken 
muun mielenkiinnon lisäksi, ehkä 
suurin mielenkiinto kohdistuu 
Hannu Laakson valmentamaan 
b-junioreiden joukkueeseen. Odo-
tamme mielenkiinnolla, että pela-
taanko Kokkolassa jälleen b-nuor-
ten SM-sarjaa perinteisesti KPV:n 
toimesta. Tähän ikäluokkaan ase-
tamme muutenkin suuria odotuksia 
juuri tuon aiemmin mainitsemani 
omavaraisuuden saavuttamiseksi. 
Jatkuvuuden turvaamiseksi on 
erityisen tärkeää, että seuran perin-
teinen laadukas juniorivalmennus 
toimii ja siitä kiitokset kaikille 
mukana oleville. 

Tätä kirjoitettaessa on sarjan en-
simmäinen peli Atlantista vastaan 
pelattu.

Atlantis sai hyvin joukkonsa 
toimimaan kaikesta ennakkoko-
husta huolimatta ja  tulee olemaan 
kuluvan kauden aikana vaikea 
ja vaarallinen vastustaja kaikille 
sarjassa. Heillä on hyvä fyysinen 
joukkue ja mikäli heidän maali-
vahtinsa hiukan miehistyy ja pelaa 
yhtä hyvin kuin meitä vastaan niin 
vaikeaa on maalinteko muillakin 
joukkueilla kuin meillä. Kotiottelun 
tasapeli on tieten-kin lievä petty-
mys pelin hallintaan nähden ja, 
kun ottaa lisäksi huomioon lukuisat 
maalipaikat mitä joukkueemme 
ei pystynyt hyödyntämään. Hyviä 
asioita kuitenkin on myös paljon, 
fyysinen kunto on pojilla hyvä ja 
jaksettiin pelata loppuun asti ja 

luoda maalipaikkoja loppuvihellyk-
seen saakka. Lisäksi on hyvä ottaa 
huomioon tärkein ja paras seikka, 
että puolustuspelaaminen toimii ja 
jätettiin vastustaja myös maaleitta. 

Organisaatiopuolella ei suu-
rempia muutoksia ole tapahtunut. 
KPV-klubi toimii tulevalla kaudella 
VIP-kutsujen lisäksi myös juniori-
kahvilana lauantaisin. Tiloissa 
kokoontuu myös Fani-ryhmä, jonka 
toiminta saatiin lopulta käyntiin ja 
kiitokset siitä Hakalan Tapsalle.    

Kun mietitään jalkapalloilun 
tulevaisuutta Kokkolassa, emme voi 
sivuuttaa olosuhteita. Otan tämän 
asian jälleen esille, koska asialla on 
myös vastustajansa. Kaikille lasten 
ja nuorten hyväksi tehtävän työn ja 
urheilurakentamisen  vastustajille 
voin todeta seuraavaa. Kokkolassa 
toimii pelkästään jalkapallon 
parissa noin tuhat nuorta, joita eri 
seuroissa kasvatetaan kunnon kan-
salaisiksi. Kaikki ne terveet ympy-
rät, joita urheilu tarjoaa lapsille ja 
nuorille, tulee yhteiskunnalle monin 
verroin takaisin. Esimerkiksi yhden 
epäsosiaaliseen huumeiden ja 
päihteiden käyttöön harhautuneen 
nuoren hoitokustannukset yhteis-
kunnalle on noin satatuhatta euroa 
vuodessa, joten voitte miettiä minkä 
arvoista työtä urheiluseurat tekevät 
yhteiskunnan hyväksi. Kaiken 
lisäksi urheilu maksaa itse itsensä. 
Lisäksi voin todeta, että urheilun 
kautta Kokkolan kaupunki saa 
myönteistä näkyvyyttä valtakun-
nallisissa tiedotusvälineissä. Otan 
vielä esille Suomen Cupin finaalin 
esimerkkinä erityisen myönteisestä 
julkisuudesta meille kokkolalaisille. 
Moni varmaan muistaa vieläkin 
ne lukuisat tv-lähetykset, joita tuli 
ennen Suomen Cupin finaalia ja 
varsinkin itse ottelulähetyksen, 
joka oli jalkapalloilullista viihdettä 
parhaimmillaan.

Hyvät jalkapalloilun ystävät. 
KPV:n miesten ja naisten edustus-

joukkueet sekä kymmenet juni-
orijoukkueet poikien ja tyttöjen 
sarjoissa tarjoavat jälleen kerran 
jännittäviä kamppailuja sarjapis-
teistä, hienoja onnistumisen elä-
myksiä ja ikimuistoisia yhdessäolon 
hetkiä. Kaiken tämän mahdollista-
vat taloudellisten yhteistyökumppa-
neiden lisäksi sadat vapaaehtoiset 
seuran eri tehtävissä.

Heille kaikille jo etukäteen suuret 
kiitokset tästä kaudesta.

Palaan uudelleen myös usein 
esille tuomaani asiaan, että me-
nestyminen ei kuitenkaan saa olla 
yksi ja ainut motiivi urheilemiselle. 
Tärkeintä on, että nuoret liikkuvat 
ja harrastavat terveissä ympy-
röissä. Terveet ja yhteiskuntakelpoi-
set nuoret ovat kuitenkin se KPV:n 
suuri juttu edelleen.

Esitän jälleen toivomuksen, 
että tulevana kesänä seuran omat 
juniorit vanhempineen ja isovan-
hempineen saapuisivat seuraamaan 
edustusjoukkueen pelejä Ykkösessä. 
Se olisi yksi askel tiellä, jonka ansi-
osta saisimme luotua kotiotteluihin 
hienon perinteikkään kotikentän 
tunnelman.

Paikallispelejä odotellessa hyvää 
kesää kaikille lukijoillemme

Jorma Nikkanen
puheenjohtaja

Hyvät Pallo-Veikko -lehden lukijat

Kiitos seuramme, 
eri muodoissa 
saamasta tuesta.

Tervetuloa seuraamaan 
joukkueittemme esityksiä 
kesän pelikentillä.

Kokkolan Pallo-Veikot

Hyvät KPV:n ystävät!

Kapteeni
valmiina
palvelukseen
Edustusjoukkueen kapteenia Niko Kalliokoskea 
pitempään vaivannut ongelma hoidettiin talvella 
K-PKS:ssa puukon avulla ja siksi mies nähtiin 
parin talvikuukauden ajan huolehtimassa perus-
kunnosta omalla ohjelmalla.

Kevät on peliensä myötä näyttänyt, että Niko 
on kulkemassa kohti ehkä parasta pelikauttaan. 
Takana hänellä on 76 sarjapeliä KPV:ssa ja niissä 
kymmenen maalia tehtynä.


