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Hongellin lahjoittaman on-
nellista aikaa KPV:ssa palkin-
non sai C14-pojissa pelaava 
Jesse de Jong. Amico Mäkisen 
pokaalin sai Teemu Hietala (B-
pojat). Dawda Bahin kiertoon 
laittama ykkösdivisioonan maa-
likuninkuudesta saatu maalin-
tekijän pokaali meni kolmessa 
ikäluokassa (D12, D13 ja C14) 
maaleja iskeneelle Tom Åstran-
dille. Junioripäällikön valin-
tana Jalkapalloilu on ykkönen 
-palkinnon sai vuodeksi Arttu 
Seikkula.

Avainpelaajien kentälliseen 
valittiin maalivahtina Sinna 
Koivisto (D12-tytöt), puolus-
tajana Niko Ahonen (D12-po-
jat), pelintekijänä Björn Krook 
(B-pojat), hyökkääjänä Jonna 
Koivisto (C14-tytöt) ja Fair Play 
pelaajana Sami Ojala (C15-po-
jat).

Ikäluokkien tähtipelaajien si-
kermä sekä vihreä sydän –pal-
kintojen saajat voi lukea vierei-
sistä taulukoista.

Tietysti valmentajia ja seu-
ratoimitsijoitakin muistettiin. 
Vuoden valmentajana palkit-
tiin akatemian SM-pronssille 
luotsannut Kim Huuhka. Vuo-
den kasvattajan palkinnon ja 
Kaj Huuhka ja pikkukenttien 
tehovalmentajan palkinnon 
sai F8-poikien valmentaja Pasi 
Torppa.

Matti Suhosen valmentajapal-
kinto koristaa vuoden verran 
Janne Koiviston kirjahyllyä, 
Oscar Niemen kiertopalkin-
non sai Laila Myntti, vuoden 
puuhamiehen pokaalin bussi-
manageri Markku Mäkinen ja 
KPV-hengessä tunnustuksen 
eli Jukan pytyn sai Jouko Vie-
rimaa.

Juniorijaoston ruusun sai 
tällä kertaa Kirsi Toskala, joka 
on jaksanut kannustaa poi-
kaansa Joonasta erittäin aktiivi-
sesti. Harjoittelu- ja pelireissuja 
on tullut Lohtajalta Kokkolaan 
useita kertoja viikossa läpi vuo-
den.  

K P V  SEURAN KIERTOPALKINNOT 2008
”Vihreä Sydän”

             POKAALI                    LAUTANEN 

B -POJAT Timo Heikkilä Joni Vanhakangas 

C15 -POJAT Jonatan Biskop Joonas Toskala 

C14 –POJAT Tuomas Salminen Jami Tarvainen 

C14 –TYTÖT Sofia Huhtala Jenna Hautakoski 

D13 – POJAT Oscar Ylimäki Joni Virkkala 

D12 – POJAT Jesse Roukala Sami-Petteri Mäkinen 

D12 – TYTÖT Ada Mannström Sanni Kaasinen 

E11 – POJAT Aku Lehojärvi Lasse Känsälä 

E11 – TYTÖT Juulia Rintala Iina Laasanen 

E10 – POJAT Riku Uuskartano Mikko Kinnunen 

E10 – TYTÖT Roosa Nyman Frida Nyman 

F9– POJAT Joonas Hakasalo Peetu Rantala 

F9 – TYTÖT Hanna Vainionpää Fanny Huuhka 

KPV:n juniorit taituroivat neljä mesta-
ruutta Palloliiton Keski-Pohjanmaan 
piirin taitokisoista. Mestaruudet voitti-
vat Juho Salminen, Arttu Seikkula, Akseli 
Kalermo ja Oliver Uusitalo. 9-vuotiaissa 
Joonas Hakasalo sijoittui kolmanneksi 
hopeamerkkituloksella 104,2.

KPV:n piirinmestareista Arttu Seikkula 
oli hyvässä vedossa myös Oulussa pi-
detyissä SM-kisoissa. Arttu sijoittui nel-
jänneksi 15-vuotiaiden poikien sarjassa 
hopeamerkkituloksella 55,7. Oulun SM-
kisoissa Oliver Uusitalo teki 10-vuotiai-
den poikien sarjassa hopeamerkkitulok-
sen 96,0.

Terävä kärki

Kuten monena aikaisempana vuonna, 
KPV:ssa taitokisaharrastus lepää muu-
tamien yksittäisten junioreiden ja hei-
dän vanhempiensa varassa. Esimerkiksi 
seuran omia taitokisoja ei tänä vuonna 
järjestetty lainkaan. Ilahduttavaa on kui-
tenkin se, että aivan nuorimmissa ikä-
luokissa näkyy merkkejä siitä, että kiin-
nostus taitokisoja kohtaan on viriämässä 
uudelleen.

Taitokisat ovat erinomainen tapa in-
nostaa junioreita omalla ajalla tapah-
tuvaan taitoharjoitteluun sekä kehittää 
harrastuksessa tarvittavia lajitaitoja. Ju-
niorivalmentajilla on aivan erityisen suuri 
rooli ja vastuu kannustaa nuoria mukaan 
taitolajien pariin.

Neljä piirinmestaruutta kertoo siitä, 

että ne KPV-juniorit, jotka ovat paneu-
tuneet taitolajien harrastamiseen, ovat 
myös harjoitelleet hyvällä asenteella. 
Kaikki neljä piirinmestaria voittivat sar-
jansa kultamerkkituloksilla.

Juho Salmisen lopputulos 17-vuoti-
aiden sarjassa oli 47,0, Arttu Seikkulan 
52,5, Akseli Kalermon 81,1 ja Oliver 
Uusitalon 93.8. Kolmena aikaisempana 
vuonna 96-syntyneiden poikien mesta-
ruuden voittanut KPV:n Oscar Uusitalo 

paranteli lokakuussa polveaan eikä voi-
nut osallistua piirin kisoihin.

14-vuotiaissa KPV:n Janne Kipponen 
oli viiden loppuajalla 82,5. 9-vuotiaissa 
pronssia voittaneen Joonas Hakasalon 
jälkeen neljänneksi sijoittui Juuso Gus-
tafsson hopeamerkkituloksella 113,8 ja 
Robin Skog kuudenneksi pronssimerk-
kituloksella 132,9. Juuso Alallon loppu-
tulos 9-vuotiaissa oli 163,5 ja Arnaldo 
Burdellin 150,6.

Mestareita taitokisoista

KPV:n junioreista taitokisojen piirinmestareiksi ylsivät Juho Salminen 
(vas.), Oliver Uusitalo, Akseli Kalermo ja Arttu Seikkula.

Jäsenmäärä
lähti nousuun

Keväällä käynnistettiin 
seurassa jäsenhankintakam-
panja. Muutaman istun-
non myötä hankittiin sa-
tamäärin seurassa ennen ja 
nyt vaikuttaneiden ihmis-
ten osoitteita, joihin pos-
titettiin lyhyt tietopaketin 
omainen vetoomus jäse-
neksi liittymiseksi. Lisäksi 
kuoreen pistettiin liitty-
mislomake ja luonnollisesti 
myös pankkisiirtokuitti.

Hallituksessa projektia veti 
Vesa Pihlajamaa ja omalla 
tavallaan hankkeeseen si-
toutui edustusjoukkueen 
kapteeni Tarmo Koivuranta, 
joka teki aiheesta opinnäy-
tetyötä Kemi-Tornio AMK:
ssa suorittamaansa traden-
omin tutkintoon. Tarmon 
projektiin liittyi myös jä-
senkysely, jonka antia tul-
laan hyödyntämään jat-
kossa.

Kampanja tuotto jäi toi-
vottua laihemmaksi, mutta 
aikuisjäsenten määrä saa-

tiin sentään tuplattua. Seu-
ran kokonaisjäsenmäärä on 
silti edelleen tuhannen jäse-
nen ”väärällä puolella”.

Jäsenhankintakampan-
jaa päätettiin jatkaa myös 
ensi vuoden puolella. Vuo-
sikokous vahvisti jäsenmak-
sun suuruudeksi 30 euroa ja 
kannatusjäsenmaksuksi 200 
euroa. Lisäksi on mahdol-
lista tukea seuran toimintaa 
vapaaehtoisella summalla 
kirjoittamalla pankkisiir-
ron tiedonantoihin ”Tuki-
maksu”. Nämä suoritukset 
voi kohdistaa seuran tilille 
Nordeaan: 516200-235252. 
Asian voi hoitaa myös ne-
tissä osoitteessa: http://
klubi.kpv.fi. Jäsenkortin voi 
noutaa Antinkadun R-kios-
kilta tai haluttaessa se toi-
mitetaan postitse. Jäsenyys 
tuo vuoden mittaan myös 
tiettyjä etuja, kuten mm. 25 
prosentin alennuksen edus-
tusjoukkueen pelien pääsy-
lipusta.


