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Suomen Cupin finaali juhlisti päättäjäisiä

Finaali, nousu ja naiset
Kauden päättäjäiset aikuisten
joukkueiden osalta järjestettiin
tiiviillä aikataululla vain vajaa
viikko Suomen Cupin finaalin
jälkeen hotelli Kaarlen tiloissa.
Vihreä-valkoiseen pukeutunut
Kaarlen alakerta näki jälleen
huikeanpalkintosateen KPV:
n lippujen koristaessa seiniä.
Päättäjäisissä oli mukana iso
joukko seuran muita toimijoita
aina valmentajista järjestysmiehiin.
Edustusjoukkueen
huikeasta taipaleesta Suomen
Cupissa kerrotaan toisaalla
lehdessä, mutta se oli yksi illan
kohokohdista. Ravintolan seinät olivat saaneet koristukseksi
Cupin vaiheista KPV:n osalta
kertovat lehtileiketaulut.
Vaihtelevasti menneeltä sarjakaudelta löydettiin kuitenkin
pelillisesti hyviä suorituksia ja
ne saivatkin ansionsa mukaan
seuran puheenjohtaja Jorma
Nikkasen jakaessa tunnustuksia illan kuluessa. Edustusjoukkueen parhaaksi pelaajaksi palkittiin Vilho Lampisen pytyllä
Dawda Bah. Avainpelaajapalkinnon sai KPV:n oma kasvatti ja seurassa koko uransa
ajan pelannut Petri ”Peetu”
Piispanen. Avainpelaaja-kiertopalkinnon on seuralle lahjoittanut Kaarina Lampinen.
Vuoden tulokkaaksi nimettiin
vielä juniorikaartiin kuuluva
maalivahti Ari-Matti Kivipuro.
Tehopelaajana kunnostautui
jälleen liigakentille siirtyvä
Henri ”Henkka” Myntti. Kauden 2006 maalitykkinä hääri
jälleen kerran Banjulin taikuri,
Dawda Bah. Ykkösessä maaleja
syntyi täysi kymmenen ja Cupin
peleissäkin peräti 7 maalia.
Gentleman-pelaajaksi tänä
vuonna valittiin alttiisti nouseva puolustaja Hannu Ypyä.
Ahkerimmin harjoitteli kauden
aikana Aki Lyyski, jonka pelit
painottuivat kuitenkin kakkosjoukkueeseen. Maalinedustalla
Aki aloitti Ykkösen peleissä
vain neljä kertaa. Joukkuepelaajasta ei ollut epäselvää,
sillä Janne Suutarin taistelua
nähtiin joukkueen eteen eniten
tällä kaudella. Vain kahden pelin avauksesta puuttunut Suutari raatoi kunnioitettavat 2136
minuuttia Ykkösessä. Valmentajan palkinnon sai gambialainen Abdoulie ” Paco” Corr, jonka

Edustusjoukkueen palkituista kuvassa Henri Myntti (vas.), Dawda Bah, Ari-Matti Kivipuro ja Petri Piispanen.
Ylh.vas. Hannu Ritola, Hannu Ypyä, Aki Lyyski ja Janne Suutari.
peliminuutit nousivat mitä pidemmälle kausi kääntyi. Suomen Cup ja sen finaali huipensi
KPV:n kauden. Yksi Cupin
ratkaisijoista 19-vuotias Arttu
Seppälä palkittiin päättäjäisissä Cup-kannulla. Hyökkääjä
Seppälä pääsi toteuttamaan
itseään tekemällä seitsemän
Cup-maalia. Palkinnon lahjoitti Kultaseppä O.Niemeltä
Hanna Niemi. Kauden ajan
otteluissa jaettuja Kultaseppä
Niemen pisteitä keräsi eniten
Henri Myntti, jolle lahjoitettiin perinteisen kultakellon sijaan tänä vuonna sykemittari.
Edustusjoukkueen pelaajista
sadan ottelun rajapyykin KPV:
n paidassa saavuttivat kauden
aikana Henri Myntti ja Janne
Suutari. Pelaajien palkinto
meni tänä vuonna maalivahtivalmentaja Hannu Ritolalle.

Naisenergiaa
palkintosateessa
Naiset palkittiin myös seuran
päättäjäisissä hienosti sujuneen
kauden jälkeen. Kauden sijoitus
oli sarjassa toinen ja valmentaja
Risto Willman yhdessä jouk-

Kakkosen nousupalkintoa olivat vastaanottamassa ylh. vas. Ville
Ylä-Jokisalo, Dawda Bah, Tom Apunen, Niklas Byskata, Juha Kola
ja Aki Lyyski. Keskirivi vas. Iiro Leinonen, Jesse Kalliokoski, Tuomo
Koskela, Niklas Laxström, Vesa Virnes, Harri Rauhala ja Janne
Björkgren. Alarivi vas. Marko Piispanen, Ossi Heiti, Keijo Hautamäki, Vesa Hohenthal, Joonas Pennanen ja Ari-Matti Kivipuro.

kueenjohtaja Nina Boströmin
ja Laila Myntin kera palkitsi
naispelaajat. Vuoden naispelaajan pokaalin sai itselleen vielä
junioripelaaja ja ikäistensä
maajoukkuekuvioissa
esiintynyt Emmi Alanen. Samoin
tehopelaajana hääri niinikään
juniori-ikäinen Hanne Ojanperä, jolla on myös kokemusta
maajoukkueympyröistä. Naisjoukkueen ahkerin harjoittelija oli Sara Myntti. Joukkueen
Lady-pelaajana palkittiin Milla
Vierimaa. Edistyneimmän pelaajan palkinnon niiasi Elisa
Nikula. Naisjoukkueen hengenluojana kunnostautui Nina
Joukainen.
Luottopelaajana
toimi useimmiten puolustuksen
lukkona Henna Kuusela ja näin
hänet myös palkittiin. Maalintekoon tarvitaan pelintekijöitä
ja ratkaisevan syötön antajia.
Naisten syöttökoneena palloja
tarjoili Jonna Keskinen. Naisjoukkueen taustalla häärivä
Peter Haldinin lahjoittaman
Petskan pytyn sai tänä vuonna
Veera Kullberg. Viimeisenä,
muttei suinkaan vähäisempänä
annettiin Taistelijan pytty Ella
Seppälälle, joka kulkee kovaa

vauhtia isoveli Artun jalanjälkiä. Tilaisuudessa kuultiin
kolmen naispelaajan ottaneen
hieman etäisyyttä Suomeen ja
päätyneen kauden jälkeen maapallon toiselle puolelle. Naispelaajista Sara Myntti, Emmi
Jansson ja Anette Johansson
lähtivät viettämään talveaan
Australian kesään, kuten myös
miesten kakkosjoukkueen pelaajat Toni Sillanpää ja Tuomo
Mäntylä.

Kakkosjoukkueen
nousuhuumaa
Kolmosessa aloittanut KPV:n
kakkosjoukkue raivasi tiensä
alkusarjan ja kahden pudotuskarsinnan kautta Kakkoseen.
KPV:n puheejohtaja Jorma
Nikkanen palkitsi kaikki reilut
neljäkymmentä kentällä käynyttä pelaajaa muistopalkinnolla noususta seuran väreissä
Kakkoseen. Tämän lisäksi valmentaja Keijo Hautamäen, Tom
Apusen ja Vesa Hohenthalin
luotsaamasta liki puolensadan
pelaajan joukosta nostettiin
muutama kauden tärkeimpiä
pelaajia esille. Joukkueen ly-

Naisjoukkueen palkituista paikalla olivat, kolmas vas. Nina Joukainen, Veera Kullberg, Emmi Alanen, Elisa Nikula, Hanne Ojanperä ja
Ella Seppälä. Kuvassa vasemmalla Laila Myntti ja Nina Boström sekä
valmentaja Risto Willman oik.

hyestä palkintokulttuurista
johtuen palkittavia oli vain
kolme. Avainpelaajaksi nostettiin joukkueen kapteenina
toiminut Tero Karhu. Joukkuepelaajaksi itsensä pelasi useimmiten keskikentän pohjalla tai
topparin paikalla luutinut jalkapalloperheen edustaja Janne
Koppinen. KPV:n junioriputken
läpikäynyt Harri Rauhala pelasi lähes kaikki kakkosjoukkueen pelit. Hillitty, mutta
tarvittaessa kovaa pelaava
Rauhala palkittiin joukkueen
Gentleman-pelaajana.
Päättäjäistilaisuudessa muistettiin myös Pallosiskoja. Johtokunta ja muutama Cupin
alkukierrosten peleissä esiintynyt pelaaja ja taustahenkilö
saivat muistoksi itselleen edustusjoukkueen tuoman Cupin
hopeamitalin. Seura tarjosi
maittavasta seisovasta pöydästä illan antimet ja pariin
otteeseen esiintyi stand-up
komiikan puolelta jalkapalloaiheisin tarinoin harrastajanäyttelijä Bernhard ”Benny”
Kiviniemi.

Kaupunki muisti
Suomen cupin finalistia
Kokkolan kaupunki kutsui
perjantain päättäjäisiä seuraavana lauantaina edustusjoukkueen ja johtokunnan vielä
kaupungin vastaanotolle. Kaupungin puolesta puheenvuoron
käytti hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen, joka kertasi
Palloveikko humpan sanoin
KPV:n menestystä Cupin finaalissa. Sellaista positiivista
näkyvyyttä, jonka Kokkolan
kaupunki sai jalkapallon ja
KPV:n myötä Suomen cupissa,
ei ole nähty lajin parissa koskaan. Kaupunginjohtaja Antti
Isotalus puolisoineen, kaupunginjohtajan sihteeri Kaija Jestoi puolisoineen, valtuuston
puheenjohtaja Stefan Andersson puolisoineen, liikuntalautakunnan puheenjohtaja Timo
Virolainen ja liikuntapuolen
Terho Lindberg kunnioittivat
myös läsnäolollaan vapaamuotoista tilaisuutta. Musiikkiesityksestä vastasivat pianisti
Tapani Riippa ja yllätysesiintyjä tangokuningas Matti Korkiala.

Historiallisen Suomen cup –mitalin saivat päättäjäisissä Ossi Heiti vas. , Mika Haara, Peter Haldin, Jorma
Nikkanen, Kuisma Hattunen, Laila Myntti, Janne Ylinen, Kalle Myllykankaan puolesta Carola Myllykangas, Juha Kola, Kari Pallaspuro ja Pekka Kuusela.

