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PALLOVEIKKO Syksy 2006

Ihanaa KPV! Kiitos KPV

T

ähän voisi vastata, että IHANAA KANNATTAJAT! KIITOS KANNATTAJAT!
Otsikossa mainittuja sanoja sai kuulla
viimeisissä Suomen Cupin otteluissa.
Kannattajien hieno panos edesauttoi joukkuetta ja välillä todella tuntui, että kentällä olisi
ollut se ylimääräinen pelaaja heidän ansiostaan.
Taas kävi toteen se tosiasia, että kun joukkue
taistelee ja pelaa hyvin, niin kannustusta kyllä
löytyy.
Kauden kohokohdaksi muodostui Suomen Cupin finaali Töölön stadionilla 4. marraskuuta.
KPV teki jälleen kokkolalaista jalkapallohistoriaa. Ottelu kirjataan suomalaiseen jalkapallohistoriaan pysyvästi.
KPV ja Kokkola olivat kiitettävästi esillä valtakunnallisessa mediassa heti välierä-voitosta
alkaen. Myönteinen kuva Kokkolan jalkapallon
tasosta välittyi eri tiedotusvälineiden kautta
useampaan otteeseen ennen finaalia. Finaalin
TV-lähetyksen myötä kokkolalainen jalkapallo
välittyi kaikkiin suomalaiskoteihin. Voidaan
todeta, että pitkästä pitkästä aikaa täkäläinen
jalkapalloilu ylitti valtakunnallisen media-kynnyksen. Mutta sitten sitäkin näyttävämmin.
KPV järjesti otteluun historiallisen cup-junan,
jolla noin neljäsataa kokkolalaista jalkapallokannattajaa matkusti Cupin finaaliin. Kiitokset
järjestelyistä kuuluu seuran todelliselle ”puuhaPetelle” eli Peter Haldinille.
Oli todella hienoa huomata, että kannustus
ylitti seurarajat. Junassa ja Töölön stadionilla
nähtiin kannattajia jokseenkin kaikista Kokkolan jalkapalloseuroista, ja maakunnankin seuroilla oli katsomossa kiitettävä edustus, tästä
kiitos kaikille.
Arvioni on, että paikan päällä oli varmaan
toista tuhatta kokkolalaista. Kannattajien upea
esiintyminen antoi seurallemme velvoitteen, että
siihen on vastattava. Syyskokouksessa valittiin
Tapio Hakala seuran puolesta koordinoimaan
ja toteuttamaan fani-toimintaa. Kaikki asiasta
kiinnostuneet voivat ottaa häneen yhteyttä. Kehitämme toimintaa ja pyrimme järjestämään
faneille aktiivista toimintaa jo talvikaudella.
Mennyttä kautta tarkasteltaessa voi todeta,
että kausi oli kokonaisuudessaan onnistunut.
Edellä mainittu Cup-menestys, kakkosjoukkueen nousu Kakkoseen, naisten menestyminen
Kakkosessa, B-junioreiden hiuksen hieno karsiutuminen SM-sarjasta sekä muiden junioreiden hyvä menestyminen piirin sarjoissa.

Toki se, että edustusjoukkueelle asetettu rohkea tavoite nousta liigaan ei toteutunut, voi
tuntua pettymykseltä, koska tavoite karkasi jo
varhaisessa vaiheessa kautta. Joukkueen puolesta voi olla kuitenkin ylpeä ja iloinen, sillä
loppukauden peleissä joukkue osoitti kaikille
epäilijöille, kuinka tasokkaaseen peliin se pystyi. Mielestäni 4. marraskuuta Töölön stadionilla pelattiin todella viihdyttävää ja tasokasta
jalkapalloa.
Tätä kirjoitettaessa seura on jo uusien haasteiden edessä ja valmentajakuviot ovat tällä hetkellä vielä työn alla. Pelaajarintamalla neuvottelut käyvät vilkkaina. Toki ongelmaa tuottaa
se, että joukkueemme oli viime kaudella sen
verran tasokas, että moni liigaseurakin on havittelemassa pelaajiamme. Onneksi suurella
osalla pelaajista on sydän, joka sykkii KPV:lle ja
sopimusneuvotteluita on käyty hyvässä yhteisymmärryksessä.
Neuvotteluita helpottaa toki sekin, että Cupin
finaalin kokoonpanon 18:sta pelaajasta 14 oli
Kokkolasta. Uskon, että joukkue pysyy hyvin
kasassa ja voimme lähitulevaisuudessa kertoa
iloisia uutisia myös mahdollisista paluumuuttajista.
Lähtöpuolella on varmuudella Henri Myntti
mutta voimme olla iloisia siitä, että jälleen
KPV:n organisaatiosta pelaaja halutaan terävimmälle huipulle. Toinen menetys on Juha
”Reiska” Reini. Hänen uransa päättyi kansallisesti hienosti Cupin finaalissa, mutta valitettavasti vaikeat loukkaantumiset johtivat päätökseen lopettaa upea ura. Tässä yhteydessä on
tilaisuus lausua kiitokset molemmille.
Kuluneen kauden päätös antoi ison annoksen
uskoa meille kaikille seurassa toimiville siihen,
että Kokkolassa on mahdollista jo lähitulevaisuudessa pelata jalkapalloa pääsarjatasolla ja
haastaa suomalaisia suurseuroja. Sen päämäärän saavuttamiseksi teemme jälleen täysipainoisesti töitä.
Seuran johtokuntaan tuli ainoastaan yksi
muutos, kun Kuisma Hattunen siirtyi kymmenen vuoden jälkeen ”konttorin” puolelle ja hänen tilalleen nousi uudeksi jäseneksi Jaakko Innanen. Organisaatiopuolella on keväällä jälleen
odotettavissa Janne Ylisen organisoima Pallo
haltuun -seminaari ja ennakkotietojen mukaan
erittäin tasokkaine luennoitsijoineen. KPV-klubi
täytti hienosti tehtävänsä ja sen toimintaa ke-

Kallen ja Vikin
esimerkkitekoja
Seuran juniorijaostolla on aihetta antaa kaunis kiitos Kalle
Hongellille ja Vihtori Svahnille. He molemmat ovat esimerkiksi
kelpaavalla tavalla tukeneet seuran juniorityötä. Viime PalloVeikossa esiteltiin Kallen monia ansiokkaita vuosia ja tekoja seuran hyväksi. Tässä numerossa puolestaan on ajatuksia ”Vikiltä”
kesäisen tapaamisen myötä. Näitä rivejä paperille painettaessa
hän nauttii talven Floridan lämmössä.
Kiitoksena omista pelivuosistaan Kalle Hongell lahjoitti junioripäällikkö Jouko Vierimaan välityksellä seuran junioreille
tukun palkintoja, joista nuoret pääsivät osallisiksi pelikauden
päättäjäisissä.

Jorma Nikkanen johtaa puhetta KPV:n kokouksissa.
hitetään. II-joukkueen nousu Kakkoseen antaa
nuorille lupaaville pelaajille mahdollisuuden
aloittaa pelit miesten tasolla ja hyvän ponnahduslaudan edustusjoukkueeseen.
Mennyt kausi antoi vauhtia myös olosuhdepuolelle, ja päättäjät myönsivät suunnittelurahaa
jalkapallostadionin suunnitteluun. Toki täytyy
ymmärtää vaikeudet, joita päätöksentekopuolella on, koska on paljon eri lajeja joihin kaikkiin
pitäisi jotain saada. Hankkeiden vastustajille
voin kuitenkin todeta, että kaikki urheilu pääsääntöisesti rahoittaa itse itsensä ja tuottaa terveitä, nuoria, työtätekeviä veronmaksajia.
Tässä yhteydessä on syytä kiittää kaikkia
Teitä seuran toiminnassa mukana olleita ja yrityksiä, jotka taloudellisella tuellanne olette tehneet kauden 2006 toteuttamisen mahdolliseksi.
Joulun lähestymisen ja Jeesuksen syntymäjuhlan kunniaksi haluan jälleen muistuttaa
Jumalan suuresta rakkaudesta meitä ihmisiä
kohtaan.
Olkoon nämä Joh. 3:16 sanat sydämissänne
Jouluna.
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että antoi ainutsyntyisen Poikansa ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.
Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja

Kiitos !
KPV:n juniorijaosto esittää erityiset
kiitokset pelikauden päättäjäisiin
saamastamme tuesta seuraaville:
Kokkola-lehti
Nordea
Kokkolan
ammattioppilaitos

