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Tommi Evilä, 
yleisurheilija:
– Käyn oman kaupungin ylpey-
den, Tampere Unitedin peleissä. 
Maailmalla olevia suomalaisia 
tulee seurattua, varsinkin Lit-
masta. Etelän liigat ja niiden 
kaatuilijat eivät kiinnosta, 
mutta onneksi Englannissa ei 
ole sellaista näyttelijäkuntaa.

Jukka Karvinen, Nuoren 
Suomen kehityspäällikkö:
– Lajitaitojen oppiminen pe-
rustuu toistoille, joita ei ehditä 
joukkuetreeneissä harjoitella 
kuin nimeksi. Valmentajien 
pitäisi neuvoa oikeat suoritus-
tavat, ja harrastajat voisivat 
sen jälken hioa niitä vapaasti 
yksin tai kaverin kanssa.

Laura Österberg-Kalmari, 
jalkapalloilija:
– Naispelaaja ei saa mitään 
ilmaiseksi, joten taistelutah-
toa tarvitaan. Täytyy uskaltaa 
vaatia niin itseltään, joukkue-
kavereiltaan ja valmentajiltaan 
kuin taustoiltakin. Tärkeimmät 
kaikista ovat hauskan pitämi-
nen ja pelaamisesta nauttimi-
nen. Ne tulevat sydämestä. Ne 
näkyvät asenteessa, harjoituk-
sissa, peleissä ja kentän ulko-
puolella. Ne näkyvät onnistu-
misissa ja epäonnistumisissa. 

Ne vievät pitkälle ja pitävät 
jalkapallon parissa. Tiedän 
mistä puhun.
 
Gunnar Yliharju, 
maajoukkuehuoltaja:
– Ennen pelaajat ostivat sel-
laisia kenkiä, jotka tuntuivat 
hyvälle jalassa. Nykyään pää-
asiaksi tuntuu vaihtuneen se, 
miltä kengät näyttävät. Aina-
kin hiertumät ovat lisäänty-
neet selvästi.
 
Wayne Rooneystä 
kerrottua:
– Koulun jälkeen Rooney käveli 
harjoituskeskukseen, vaihtoi 
harjoitusvarusteet päälle ja 
alkoi treenata – tunnin ennen 
muita. Harjoitusten jälkeen 
hän jäi kentälle  ja jatkoi oma-
kohtaista harjoittelua. Välillä 
hänet häädettiin kentältä ko-
tiin ja portti lukittiin, jotta hän 
ei olisi livahtanut takaisin  jat-
kamaan treenejään.

Jouni Hyytiä, 
vuoden erotuomari:
– Jos tilanne vaatii, pitää 
nousta esiin. On oltava fyysi-
sesti hyväkuntoinen ja nöyrä, 
muttei nöyristelevä. Jos te-
kee virheen, on oltava valmis 
myöntämään se pelaajille ja 
kollegoille.

 Jukka Forsman, 
olosuhde-vk:
– Sillä summalla, minkä 
Helsingin kaupunki sijoitti 
musiikkitaloon, voitaisiin ra-
kentaa kolme täysimittaista 
jalkapallohallia puhumatta-
kaan tekonurmista. Jokainen 
voi puntaroida mielessään, 
mikä on järkevämpää ja millä 
enemmän käyttöä.

 Jukka Vuolio, 
B-poikien valmentaja:
– Joukkuepelaamisessa pär-
jäämme kansainvälisesti ihan 
hyvin, mutta yksilötasolla Suo-
messa ei ole kovinkaan paljoa 
ihan huipputaitavia jätkiä. 
Yritämmekin aina viestittää 
pelaajille, että jos haluaa to-
delliseksi huippupelaajaksi, 
pitää treenata hirveän paljon 
itse.

Jari Niemi, 
jalkapalloilija:
– Liigajoukkueissa on tällä 
hetkellä valitettavan vähän 
kokeneita pelaajia. Nykysuun-
tauksena tuntuisi olevan 
liikaa,että joukkueet koostu-
vat nuorista pelaajista. Pelin 
tasossa en näe juuri eroa. Aika 
samalla tasolla mennään kuin 
3-4 vuotta sitten. 

 Michael Käld, naisten 
maajoukkuevalmentaja:
– Kaikkein tärkeintä on taito-
jen harjoittelu, hyvillä taidoilla 
voitetaan otteluissa metrejä 
ja aikaa. Varttuneempien tyt-
töjen olisi ehkä kiinnitettävä 
huomiota sellaiseen voimahar-
joiteluun, joka kehittää räjäh-
tävää nopeutta.

Markku Heinosen 
arvosana futsalista:
– Korkeintaan vitonen. Pe-
laamme neljättä vuotta liiton 
järjestämää sarjaa, ja sinä 
aikana liitto ei ole pystynyt 
saamaan minkäänlaista lisä-
julkisuutta lajille.

Risto Niironen, 
kurinpito-vk, Helsinki:
– Huomioimisen arvoista on, 
että maahanmuuttajien ai-
heuttamat jalkapallokenttien 
väkivaltaisuudet ovat lisään-
tyneet samalla, kun ihmis-
ten suhtautuminen heihin on 
muuttunut aiempaa myöntei-
semmäksi.

Jyrki Heliskoski, 
maajoukkuevalmentaja: 
– Meillä on kohtuullisen vähän 
pelaajia, joiden kannattaa har-
joitella kaksi kertaa päivässä. 

Suurimman osan kannattaisi 
keskittyä läksyjen lukuun 
kaksi kertaa päivässä. Ei ole 
pahaa, että ihmiset harras-
tavat jalkapalloa, mutta tu-
loksellisesti ajateltuna 17-19 
–vuotiaina pitäisi jo nähdä ke-
nen on syytä panostaa suuria 
työmääriä futikseen..

Mika Lehkosuo, 
valmentaja:
– Ajattelen yksilöharjoitusta 
siitä lähtökohdasta, että pe-
laajat kehittyvät sitä kautta 
itsenäisiksi. He pystyvät ot-
tamaan enemmän vastuuta 
omista tekemisistään, mikä 
tarkoittaa, että he pystyvät 
olemaan parempia pelaajia 
joukkueen sisällä.

Robert Pronx, 
Ajax-poikavalmentaja:
– Valitettavasti emme opeta 
juoksemaan ketään, opetamme 
heidät pelaamaan jalkapal-
loa.

Lionel Messi, 
jalkapalloilija:
– Parhaan neuvoni olen saanut 
Diego Maradonalta. Hän käski 
minun nauttia tästä työstä ja 
pitää huolen itsestäni, sillä 
muuten ura loppuu liian no-
peasti.

Lehdistä lainattua

KPV        fanituotteet

Tuote Väri Hinta Koko Toimitus
Lippis musta,vihreä 10 varasto
T-Paita musta,vihreä 12 S,M,L,XL,XXL varasto
Pikee-paita musta,vihreä 20 S,M,L,XL,XXL varasto
College-paita musta,vihreä 25 S,M,L,XL,XXL varasto
Fleecetakki musta,vihreä 35 S,M,L,XL,XXL varasto
Tuulitakki, vuoriton musta,vihreä 25 S,M,L,XL,XXL varasto
Pelipaita vihreä 35 S,M,L,XL,XXL varasto
Retro-paita "K" vihreä 40 S,M,L,XL,XXL n.2 vk
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Tuotteita saatavilla KPV edustusjoukkueen peleistä, KPV Klubilta
(erikseen ilm. aikana) ja nettitilauksena toukokuussa avattavasta
KPV Fanshopista www.kpv.fi. Tilaukset: info@kpv.fi

1
2
3
4
5
6
7
8

Tuotteita saatavilla KPV edustusjoukkueen peleistä, KPV Klubilta (erikseen ilm.
aikana) ja nettitilauksena KPV Fanshopista www.kpv.fi. Tilaukset: info@kpv.fi

Fani kaulaliina vihreä 12
KPV-sateenvarjo vihreä-valkoinen 10

KPV:n edustusjoukkueen otte-
lut ja niiden pelaajisto vuosilta 
1945–2006 ovat olleet kulu-
neena talvikautena ”tarkem-
massa syynissä”. Näinä vuosina 
seura on pelannut Maakunta- 
ja Suomensarjaa, Kakkosta, 
Ykköstä ja mestaruussarjaa. 
Monet rinnastavat Maakun-
tasarjan ja Kakkosen toisiinsa 
sekä toisaalta Suomensarjan ja 
Ykkösen. Näin ajatellen voi to-

deta KPV:n pelanneen kolmella 
sarjatasolla.

Jokaiselle niistä kuitenkin on omi-
naista, että menestys punnitaan 
tehdyillä maaleilla. Tarkastel-
lessa läpi kaikki vuosikymme-
net, voi todeta 45 maalin olleen 
jonkinlainen edellytys hyvään 
menestykseen, mutta ei toki vält-
tämättä, koskapa Suomen mesta-
ruus saavutettiin 44 maalilla.

Maakuntasarjavuosien ehdo-
ton ykkönen on kausi 1953, 
jolloin yhden vuoden vierailu 
tuotti 115 maalia. Suomensar-
javuosilta parhaaseen lukuun 
yllettiin 1948, jolloin maaleja 
tehtiin 67. Kakkosen vuosista 
paras on ollut 1997, jolloin 68 
maalin turvin joukkue nousi. 
Ykkösen paras vuosi on ollut 
1981 ja 62 maalia. Mesta-
ruussarjassa tehtiin ”ennätys” 

vuonna 1982 49 maalia, mutta 
se ei tuottanut edes mitalisi-
jaa. 

Vähiten virallisia maaleja teh-
tiin vuosina 1985 ja 1990, jol-
loin vastustaja joutui poimi-
maan pallon verkostaan vain 
18 kertaa. Ensimmäisenä 
mestaruussarjan vuotena 1967 
tehtiin vain 19 maalia, mutta 
sekin riitti turvaamaan nousi-

jalle sarjapaikan. Toisen ker-
ran sopii palata vertailemaan 
omaan verkkoon ”lipsahta-
neita” pallomääriä.

Olennaista näitä lukuja pohti-
essa on huomioitava se, että 
eri vuosina pelattiin otteluita 
eri määriä ja ́ 40-luvulla sarjat 
aloitettiin syksyllä ja päätet-
tiin kevätkesällä.

Maalit ottelun ratkaisevat

Myy:
R-kioski
Åstrand
Antinkadulla


