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KPV:n kausi nelijakoinen
KPV:n edustusjoukkueen värikäs kausi 2006 voidaan jakaa
neljään osaan. Epävarmuus,
paniikki, tasapainottaminen ja
huikea loppu.
Kun kautta analysoidaan jälkikäteen voidaan todeta, että
kauden tavoitteet eivät olleet
ollenkaan alimitoitettuja. Pelaajisto oli riittävän hyvä nousemaan sarjassa kahden parhaan
joukkoon. Sen todisti Suomen
cupin finaalipaikka ja cupissa
kahden liigajoukkueen pudottaminen sekä huikea taistelu
Finnair Stadionilla marraskuun
finaalissa.
Epävarmuuden aikaan voidaan listata koko harjoituskausi
ja kevään sarjapelit toukokuulle
asti. JVK-tutkintoa suorittanut
entinen liigapeluri Steve Polack
valittiin syksyllä valmentajaksi,
vaikka monet kellot helistivät
varoituksia lukuisia potkuja
(Oulu, Kotka, Turku jne.) saaneesta valmentajasta.
Polack veti hyviä harjoituksia, mutta harjoituspeleissä oli
alusta lähtien ongelmia. Kaiken
huippuna oli 8.4 tappio sarjaan
alempana pelannutta GBK:a vastaan. Tappiohan on aina harjoituspeleissä mahdollinen, mutta
peliesityksen laatu oli kaukana
ykkösdivisioonajoukkueen vaatimustasosta.
Kauteen lähdettiin epäilevin

mielin. Toisaalta pelaajapakka
tiedettiin laadukkaaksi. Viidestä
ensimmäisestä sarjapelistä tuloksena oli tuloksena ainoastaan
yksi voitto kahdella 3-3 tasapelillä höystettynä. Maaliero 9-14
kertoi jo enemmän. Samaan
aikaan alkoi joukkueen sisältä
tulla viestejä oudoista johtamistavoista. Seuran hallitus keskusteli valmentajan asemasta
ensimmäisen kerran toukokuun
lopulla.
Hallitus otti valmentajan
kuultavaksi, mutta antoi Polackille vielä mahdollisuuden
jatkaa tehtävässään. Tilanne
rauhottuikin hetkeksi. Viikon sisällä tulleet voitot heikoista Hämeenlinnasta ja MP:stä antoivat
uskon, että kuohunta rauhoittuu
ja tilanne vielä kääntyy positiiviseksi. MM-kisatauon aikana
tilanne kääntyi paniikiksi. 8.7
pelattu Atlantis-kotiottelu (2-3)
jäi Polackin viimeiseksi peliksi
KPV:n valmentajana.
Uusi ykkösvalmentaja löytyi
Vaasasta, kun kutsuntaupseeri
Harri Kevari tuli Reijo Timosen
kaveriksi
edustusjoukkueen
valmentajaksi. Alkoi joukkueen
tasapainottaminen.
Ryhmää lähdettiin muokkaamaan joukkueeksi eikä vain
laumaksi yksittäisiä pelaajia.
Pelaajien roolitukset tarkistettiin. Pelitaktiikkaa lähdettiin

muovaamaan hieman tiiviimmäksi. Puolustuslinja pudotettiin alemmas ja prässäystasaa
laskettiin alemmas.
Muutos parempaan ei syntynyt
hetkessä. Kymmenessä ottelussa
tuli vielä neljä tappiota, viisi tasapeliä ja yksi voitto. Joukkue
kuitenkin yhtenäistyi ja klikit
poistuivat. Muutama tasapeli
olisi voinut olla pelien hallinnan
perusteella voittojakin. – Otan
piikkiini, ettei suuntaa saatu
nopeammin muutettua. Minun
olisi pitänyt uskoa sokeasti Reijoon (Timonen), mutta kuuntelin useita muitakin mielipiteitä
ja muutoksen aikaansaaminen
venyi, harmittelee Kevari jälkeenpäin. – Kun palaset sitten
lopulta loksahtivat kohdalleen,
joukkue näytti kuinka hyvä se
oikeasti oli.
Loppuhuipennukseen johtanut nousukausi alkoi syyskuun
alussa. Sarjan seitsemästä viimeisestä pelistä tuli vain yksi
tappio, sekin viimeisellä kierroksella Rovaniemen pakkasessa,
kun valmennusjohto säästeli
avainpelaajiaan Cupin finaaliin.
Suomen cupin puolivälierässä
PS Kemi kaatui helposti Dawda
Bahin hattutempulla. Välierässä
puolestaan Arttu Seppälän maali
Chad Bothan ja Henri Myntin
kulmuriesityöstä riitti 1-0 voittoon TPS:sta Kupittaalla.

Harri Kevari otti ohjat kesken kauden.
Cupin finaalissa tuhatpäinen
fanijoukko kannusti KPV:n huikeaan esitykseen HJK:a vastaan. TV-kameroiden edessä
KPV:n kannustus kesti alusta
loppuun ja toi hienoa mainetta
Kokkolalle. Pelaajat puolestaan
taistelivat tasapäisesti liigan
hopeamitalistin kanssa, mutta
joutuivat taipumaan 1-0. Joka
tapauksessa kannattajat jakoivat suosiotaan urheasta esityksestä pitkään päätösvihellyksen
jälkeenkin.
– Olihan se huikea joukkue.
Erityisesti arvostan Peetun
(Petri Piispanen) ja Jannen
(Suutarin) suorituksia läpi kauden. Heidän tasonsa ei koskaan
heilahtanut ja aina tiesi mitä

saa. Henkka (Myntti) ja Reiska
(Juha Reini) näyttivät loppupeleissä todellisen tasonsa. Harmi,
että heillä oli pitkin kautta loukkaantumisia. Ulkolaisista Paco
(Corr) osoittautui loppukaudesta
todelliseksi veijariksi päästyään
oikealle pelipaikalle toppariksi.
Syksyllä hän suorastaan muuttui ihmisenä. Ramonin kanssa
puolestaan käytiin läpi puolustustehtäviä ja saatiin lopulta
miehen taito joukkueen käyttöön. Dawda kärsi pitkästä pelikiellosta, joka ei edes ollut hänen syytään. Hän on niin hyvä
pelaaja, että paikka on ilman
muuta ylemmillä sarjatasoilla,
listasi Kevari eräät joukkueensa
avainpelaajat.
Toro
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• 600 W • Nopeussäädin
• Turbopainike suurelle voimalle
• Tehokas pallovatkain
ruostumatonta terästä
• Sekoituskulho, jossa kansi ja
mitta-asteikko
Helppokäyttöinen
•Minisilppuri,
jonka terä on A
Energialuokka
ruostumatonta terästä ja
kulho
Erittäin
moniiskunkestävää
muovia
• Erikoisterä
jääpalojen
puoliset
toiminnot:
murskaamiseen
mm. kiertoilma,
• Sekoitusosa
ruostumatonta
terästä
pizzatoiminto ja
• Tyyppi: MSM6700

MONITOIMILIESI 50 CM

SAUVASEKOITIN

79,Kiertoilma

399,-

KOLMINKERTAINEN TESTIVOITTAJA!

LUXUS KAHVINKEITIN
• Nopea - täyden pannullisen suodatusaika on noin 7 minuuttia
• 1,25 litraa, noin 10 kupillista • Aina oikea veden lämpötila
• Kaikki vesiosat lasia tai metallia • Suodatinteline ja sekoittava kansi
• Automaattinen tippalukko
• 5 vuoden takuu
• Tyyppi: KBG741H

leivonnaisten
nostatus
 Lapsilukko
 3 vuoden takuu
 Leveys 49,5 cm
 Tyyppi: HM50

149,-

KAUPAN PÄÄLLE

30 euron arvoinen
KINKKULAHJAKORTTI
JA ASENNUS

Testivoittaja YLEISKONE
• 700 W moottori • Teräskulho ja kansi, kulhon tilavuus 6 litraa • Teräksinen
taikinakoukku ja kaksoisvispilä • Kulhoon on helppo lisätä esim. jauhoja
työskentelyn aikana • Lisävarusteet helppo kiinnittää paikoilleen ja kierrosmäärä sovitetaan automaattisesti käytettävän varusteen mukaan
• Pehmeä käynnistys: nopeus kasvaa tasaisesti (2 sek.) valittuun tehotasoon
• Pysyy tukevasti paikallaan imukuppijalkojensa ansiosta
• Melkein kaikki osat voidaan irrottaa ja
pestä astianpesukoneessa
• Mukana tehosekoitin
• Tyyppi: MUM7200

Metallinen Moccamasterkahvipurkki ja paketti
Presidentti-kahvia
kaupan päälle, arvo ??,Moccamaster-keittimillä on
5 vuoden takuu ja ne ovat
riippumattoman eurooppalaisen
kahvikeskuksen hyvksymiä.

KAKSOISKAHVINKEITIN
• Kaksoiskeitinten suosikkimalli suodattaa samanaikaisesti
2,5 litraa - kahvia valmistuu nopeasti 20 kupillista
• Yrityksiin, toimistoihin ja jopa pieniin kahviloihin • Tyyppi: K743

Kovaan käyttöön!

Testivoittaja
TM 21/2006

299,-

299,-

Tarvainen

Käyttöluotolla voit maksaa ostoksesi kerralla ilman korkoa tai käyttää kortin luotto-ominaisuutta, jolloin saat jopa 36 kuukautta maksuaikaa.

KOKKOLA: Kallentori, puh. 0207 424 424 • Palvelemme: ma –pe 10.00 –18.00, la 10.00-15.00, su 12.00-16.00.

