
Maalitehtailusta voi todeta, 
että toinen jakso muodostui 
kohtalokkaaksi. Kun KPV 
teki 22 maalia, niin vastusta-
jan tiliin kirjattiin 30 maalia 
KPV:n otteluissa. Vastaavasti 
ensimmäisellä jaksolla KPV 
teki 20 maalia vastustajan 17 
vastaan. Kuudessa ottelussa 
KPV ei onnistunut tekemään 
ainuttakaan maalia.

Joukkue käytti viime kesän 
peleissä kaikkiaan 28 pelaa-
jaa. Määrä sivuaa vuoden 
2004 lukua, joka lienee en-
nätyksellinen seuran histori-
assa. Joukossa on tosin neljä 
pelaajaa, joiden kokonaispe-
liaika jäi alle 100 minuutin. 
Tasan kentällinen miehiä eli 
11  pelasi yli tuhannen mi-
nuutin eikä tässä joukossa 
ollut kukaan joukkueen kol-
mesta maalivahdista. Eniten 
peliminuutteja, 2136, kertyi 
Janne Suutarille.

Kokenein KPV-pelaaja viime 
kauden edustusmiehistössä oli 
Tapani Moilanen, jonka KPV-
otteluiden määrä kohosi jo 
172:een. Tapani sijoittuu nyt 
tilastoissa 20. sijalle. Kymme-
nen joukkoon pääsemiseksi 
tarvitaan 203 ottelua. Kär-
jessä on Kenth Myntti 326 
ottelulla. Toiseksi kokenein 
viime kauden joukkueesta on 
Hannu Ypyä 119 sarjaottelul-
laan. Sadan ottelun rajapyy-
kin KPV-paidassa sivuuttivat 
viime kaudella Petri Piispanen 
(105) ja Henri Myntti (102). 
Keltanokkia, jotka pukivat 

ensi kerran KPV:n edustus-
joukkueen pelipaidan ylleen 
olivat Ari-Matti Kivipuro, Iiro 
Leinonen, Chad Botha, Mar-
kus Palosaari, Ville Luokkala, 
Ramon Bailey, Tuomas Kiis-
kilä, Jarkko Ojala, Abdoulie 
Corr, Ryan Botha ja Demba 
Savage.

Ulosajon, eli kentältä pois 
kesken ottelun punaisen kortin 
saatteena, koki kaikkiaan kah-
deksan viime kauden pelaajaa. 
He olivat Niko Kalliokoski 
(28.5.), Chad Botha ja Abdou-
lie Corr (2.7), Tapani Moila-
nen ja Dawda Bah (8.7), Juha 
Reini (26.8.), Petri Piispanen 
ja Demba Savage (17.9.). Va-
roitustilin täyttymisen vuoksi 
ovat lisäksi pitäneet ”pakkole-
poa” peleistä Petri Piispanen, 
Niko Kalliokoski, Chad Botha 
ja Ramon Bailey. 

Varoituksia keräsivät KPV:n 
pelaajat viime kaudella yh-
teensä 39. Petri Piispanen ja 
Niko Kalliokoski katsoivat kel-
taista korttia kumpikin kuusi 
kertaa. Muuta varoitetut pe-
laajat olivat: Tapani Moilanen, 
Dawda Bah, Ramon Bailey ja 
Chad Botha 3 kertaa, Abdoulie 
Corr, Ryan Botha, Tuomo Kos-
kela, Demba Savage ja Henri 
Myntti  2 kertaa. Kerran va-
roitettuja olivat Juha Reini, 
Ari-Matti Kivipuro, Janne 
Björkgren, Janne Suutari ja 
Joonas Pennanen.

Yleisöä KPV:n sarjaottelut 
keräsivät viime kaudella 12 

178 henkeä. Paras yleisö-
ottelu oli Torniossa, missä 
katselijoita oli 1118 ja hei-
koin yleisömäärän osalta oli 
vierasottelu Klubi-04:ää vas-
taan. Peliä seurasi vain 200 
maksanutta katselijaa. Paras 
yleisömäärä kotona oli 789 
kotiottelussa RoPS:aa vastaan 
30.7. Muistin virkistämiseksi 
todettakoon, että mestaruus-
vuonna 1969 oli kotiotteluissa 
38 152 maksanutta katselijaa 
eli 3468/ottelu ja vielä 1971 
sai rahastonhoitaja Kalervo 
Erkinheimo laskea pääsylip-
puja myydyn keskimäärin 
2900/ottelu.

Maalitehtailussa kunnostau-
tui jälleen parhaiten Dawda 
Bah, jonka kahden kauden 
maalisaldoksi kirjataan luku 
26. Viime kauden pelaajista 
lähinnä on Henri Myntti 21, 
Janne Suutari 18 ja Petri Piis-
panen 16 maalia tehneinä. 
Dawda jakaa tilastoinnissa 14. 
sijan Kim Huuhkan kanssa. 
Kymmenen joukkoon yltämi-
nen edellyttää 31 sarjamaalia. 
Vuodesta 1967 alkaneen ti-
lastoinnin kärjessä on Hannu 
Lamberg 113 maalillaan.

Hattutemppuja ei tehty 
sarjaotteluissa ainuttakaan, 
vaikka maaleja tehtiin kuusi 
enemmän kuin edelliskautena. 
Yksi hattutemppu sentään 
nähtiin, kun Dawda Bah pisti 
pallon cupin ottelussa kolme 
kertaa kemiläisten verkkoon. 
Maalisuhde viime vuonna oli 
36-29 ja nyt 42-47.
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