Grand Opening
PANDORA Shop in S
21.11. klo 10-15
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KPV:n jalkapallotervehdys kokkolalaisille

Kevät 2021

Toivotuimmat lahjat
RANNEKORU
HELA
kevään+juhlijoille!

JOULUN PARAS LAHJA

79 €

*

SÄÄSTÄ 35 €

rtti

Lahjako

Kuningaskin tunnustaa väriä. Kuningas Kustaa Adolfin patsas Kokkolaan saatiin kaupungin
Yllätyslahja 50 ensimmäiselle! / Överrasknings present till 50 första!
400-vuotisjuhlavuonna. KPV:kin täytti tasavuosikymmeniä 90, mutta molemmilta jäivät juhlallisuuden kovin vähiin koronapandemian tultua kuokkavieraaksi.
*Valitse suosikkisi kahdestatoista helasta ja pujota valintasi joko klassiseen helaranneketjuun tai eleganttiin rannerenkaaseen. Jouluhinta
on voimassa 24. joulukuuta saakka. Lisäheloja voi ostaa erikseen, hinnat alkaen 19 euroa. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden tuotteiden loppumiseen ja virheisiin hinnoissa.

– Fysioterapia – OMT
– Työhyvinvointi – Toimintaterapia
– Hieronta – Kuntosali – Ryhmät

Fysioterapia – OMT – Työhyvinvointi Kokkolan kattavimmat fysioterapiapalvelut!
Toimintaterapia – Hieronta
– Kuntosali - Ryhmät
www.medirex.fi Puh. 06/ 836 2200
Kokkolan kattavimmat

Fysioterapia – OMT – Työhyvinvointi fysioterapiapalvelut!
Toimintaterapia – Hieronta – Kuntosali - Ryhmät

www.medirex.fi
Puh. 06/
836 2200
Kokkolan
kattavimmat

SE AITO PAIKALLINEN

Rantakatu 10, Kokkola, MEDIAKULMA, puh. 050-4088508, www.kultasepanliikehannaniemi.fi

Rantakatu 10, Kokkola, MEDIAKULMA www.kultasepanliikehannaniemi.fi

BICYCLE KICKS.

BIANCHI • BROMPTON • CRESCENT • FELT • HAIBIKE • MONARK
ORBEA • PELAGO • ROCK MACHINE • WINORA • WOOM
PENKKI

KANNATTAJA
TOLPPA

NAPPULAT

MAALI

fysioterapiapalvelut!
www.medirex.fi
Puh. 06/ 836 2200

Tervetuloa meille – Liike on lääke!
Tervetuloa meille
– Liike on lääke!

Tervetuloa meille – Liike on lääke!
MT – Työhyvinvointi -

VAPARI

– Hieronta – Kuntosali - Ryhmät

at

meille – Liike on lääke!

KUVIO

AVUSTAVA
VAIHTO

KESKIYMPYRÄ
3 PINNAA

Meidän fillareistamme saat kiksejä. Laajasta valikoimastamme löydät päheän pyörän niin kaupunkiin,
maantielle kuin maastoonkin – sähköavusteisena tai
ilman. Meiltä myös tarvikkeet ja varaosat sekä huollot.

PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi
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Erilainen juhlavuosi Neljän miehen
Vuosi 2020 oli sekä KPV:n
että Kokkolan kaupungin juhlavuosi. Kaupungin perustajan Ruotsin kuningas Kustaa
II Adolfin patsas Kokkolaan
saatiin, mutta lähes kaikki tasavuosien juhlallisuudet peruuntuivat niin 400-vuotiaalta
Kokkolan kaupungilta kuin
90-vuotiaalta KPV:ltakin.
KPV täytti tasavuosikymmeniä, mutta yhteiset juhlatilaisuudet jäivät pitämättä. Korona-niminen pandemia tuli
kuokkavieraaksi niin KPV:n
kuin koko muun maailman tilaisuuksiin.
Urheilutoiminta jäädytettiin
viime kesänä Kokkolassakin
maaliskuun puolivälistä toukokuun lopulle. Pelaamaan päästiin taas kesäkuun alussa. Edustuksen tavoitteena oli pikainen
paluu Veikkausliigaan, mutta
tavoite karkasi jo varsin aikaisessa vaiheessa kautta.
Pelimäärien vähenemisen lisäksi edustuksen otteluihin sai
ottaa vain rajoitettuja yleisömääriä. Aluehallintoviraston
suositukset vaikuttivat myös
ihmisten halukkuuteen lähteä
yleisötapahtumiin. Kun lisäksi
KPV oli pudonnut Ykköseen
eikä loppukaudesta enää pelan-

nut sarjan kärkisijoista, putosi
yleisömäärä 23 754 katsojasta
8811 katsojaan. Edellisellä Ykkösen kaudellakin oli ollut yli
14 000 katsojaa.

kapteenisto

Nyt koronataisteluun on saatu
yleistä varovaisuutta väkevämpiä aseita rokotteiden muodossa. Eiköhän se (jalkapallo)
elämäkin taas normaaliin palaa, mutta kuinka paljon muuttuneena. Sopeutuvaisimmat ja
elämänpeliä parhaiten lukevat
pärjäävät silloinkin parhaiten.

Edustusjoukkueen sisäisessä
äänestyksessä alkavalle pelikaudelle valittiin neljän miehen kapteenistoon Sebastian
Mannström, Chantzopoulos

Junioripuolella KPV piti hienosti asemansa B-junioreiden
Suomen rankingissa 20 parhaan joukossa. Sekä tytöt että
pojat jatkavat SM-karsinnoissa
kesällä 2021. Junioreiden pelipassimäärissä KPV on edelleen
Keski-Pohjanmaan alueen ykkönen. Viime vuonna monia
tärkeitä junioritapahtumia jäi
pitämättä, mikä voi vaikuttaa
tulevaan. Me KPV:ssa yritämme
tehdä entistä kovemmin töitä,
jotta junioritoiminnan taso
nousisi ja pystyisimme vastaamaan huomispäivän haasteisiin.
Talouteen pandemia iski erityisen kovaa. Sponsori- ja yhteistyökumppaneiden käytettävissä oleva rahamäärä pieneni

”Haris”Charalampos, Tommi
Saarinen ja Kyle Curinga. Sebastian ja Tommi säilyttivät
edelliskaudella saamansa nimityksen.

ja se näkyi suoraan KPV:lle tulevissa tukieuroissa. Edellisvuoteen verrattuna Juniorit ry:n
tukieuroja jäi saamatta kaksi
kolmasosaa. Myös toinen merkittävä tulonlähde eli järjestettävät turnaukset jäivät toteutumatta samassa suhteessa.
Talouskin asettaa uudenlasia
haasteita kaudelle 2021 ja niitä
olemme pyrkineet tehostetummin taklaamaan.
Kaikesta huolimatta odotan
luottavaisena ja toiveikkaana
uutta jalkapallokesää. Jälleen
kerran.
Jouko Vierimaa,
puheenjohtaja KPV

KPV:n ja HJK:n välisessä Suomen Cupin ottelussa oli vanhan ajan tunnelmaa. HJK sai maistaa entisaikojen tunnelmaan Ykspihlajan urheilukentällä pelatussa ottelussa. HJK voitti rutiinilla 0-2, mutta varmasti pelaajille jäi muistijälkeä vaikkapa Ykspihlajan aina yhtä tunnelmallisista pukukopeista.

Edustusjoukkue Ykkönen
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Koronan vuoksi sarjaohjelmiin tuli säätöä eikä Pallo-Veikkoa kirjoitettaessa vielä sarjaohjelmat olleet täysin valmiina.
Alkukierrosten pelejä siirrettiin myöhemmin pelattavaksi.

Niko: Peli kerrallaan mennään

Viime kauden virheistä on opittu
KPV:n edustusjoukkue on analysoinut tarkasti viime kauden
tekemiset ja niistä yritetään oppia. Odotukset KPV:n 90-vuotisjuhlakautta koskien olivat
kovat, joten vastaavasti pettymys tavoitteen luisumisesta jo
kauden aikaisessa vaiheessa oli
sitäkin suurempi.
- Lähtökohta viime kauteen
oli hyvä. Meillä oli nimivahva
joukkue ja oltiin hyvässä vauhdissa maaliskuun Korona-taukoon asti. Analyysimme mukaan meillä ylimääräinen
kolme kuukauden tauko käytettiin pienryhmäharjoittelussa
turhankin kovaan harjoitteluun. Muut joukkueet lomauttivat pelaajiaan ja olivat sitten
kesäkuussa fressimpiä pelikauden alkaessa. Meillä oli pelaajat hieman jumissa, arvio valmentaja Niko Kalliokoski viime
kautta.
Virallisen pelikauden alkuun
oli hyvä taistelu HJK:a vastaan
cupissa eikä sarja-aloituskaan
aivan surkea ollut. Kotitasapeli
1-1 Kotkaa vastaan oli tyydyttävä, sitten voitto Mikkelistä
ja kolmantena 2-2 kotitasapeli
EIF:a vastaan. EIF-pelissä harmitti 2-0 johdon luisuminen ja
EIF:n 90+2 minuutin tasoitus.
Siitä alkoivat ongelmat. Tuli
surullisenkuuluisa Myllykosken retkeily ja turhan koronahälytyksen vuoksi pelaamatta
jäänyt ottelu sarjan pisteautomaattia vastaan. Samalla ottelurytmi ja keskittyminen sär-

kyi. Tauon jälkeen oli vuorossa
sarjan neljällä voitolla aloittanut kärkijoukkue AC Oulu.
KPV:lla oli tunnin ajan parhaat
maalipaikat, mutta Miika Koskelan toisen jakson pusku riitti
AC Oulun 0-1 voittoon.
AC Oulu oli tuon pelin jälkeen jo kymmenen pistettä
edellä. KPV:hin iski henkinen
jumi ja rökäletappio VPS:lle sekoitti lopunkin kauden. Miika
Juntusesta ei ollut pelastajaksi.
- Vielä Juntusen kauden jälkeen meillä oli ohuet saumat
päästä ahdistamaan kärjen
joukkueita. Sitten tuli ikäviä
loukkaantumisia ja muutoksia pelaajapakkaan (Kabashi,
Mannström, Kinnunen, Ollila).
Sitä ei enää kestetty eikä saatu
tarvittavaa pitkää voittoputkea,
pohti Kalliokoski.
Jotain hyvääkin heikosta kaudesta jäi. Kauden lopussa KPV
pääsi jo rakentamaan tulevaa
kautta ja heitti tuleen omia
nuoria pelaajia.
- Erityisen iloinen olen Santeri Mäkisen läpilyönnistä ja
isosta roolista syksyn peleissä.
Muista pelaajista Jarkko Hurme
oli odotuksiakin parempi ja tietysti Aleksi Tarvosen panos oli
hyvä muutenkin kuin maalien
muodossa.

yhteistyöstä
ja tuesta
jalkapallonuorille
Kokkolan
Pallo-Veikot

odotukset. Yksi mielenkiintoinen erityispiirre KPV:n 2021
joukkueessa on. Siinä on peräti
kuusi poikamaajoukkueiden
mukana ollutta alle 20-vuotiasta pelaajaa (Hemmo Riihimäki, Jan Heinonen, Santeri
Mäkinen, Pietro Kytölaakso,
Noa Lehtonen ja Aku Ahokangas). Vankkaa kokemusta puolestaan on Tommi Saarisella ja
Sebastian Mannströmillä, kunhan kuntoutuu ristisidevammastaan sekä kovatasoisissa
kansainvälisissä peleissä meritoituneilla Karolis Chvedukasilla ja Dominique Malongalla.
- Keskitymme aina vain yhteen peliin. Kaikki fokus täytyy
olla vain siinä pelissä mitä pelataan. Edeltävät harjoitukset
ja valmistautuminen tehdään
vain seuraavan pelin voittamiseksi, taustoittaa puolestaan
toinen valmentaja Niklas Vidjeskog.
Tällä Vidjeskog vihjaisee siihen, että ehkä KPV:ssa viime
kaudella sorruttiin sarjan lopputuloksen haaveilemiseen ennen kuin pelit oli pelattu. Keskittyminen petti. Yhtä kaikki
sarjan alkamisen odottelu on
aina yhtä kiihkeää ja jännittävää kokeneellekin futismiehelle.

Budjetti pieneni

Tulevaan kauteen lähdettiin varovaisemmalla panostuksella.
Edustuksen budjetti pieneni
selvästi. Samalla ehkä myös

Vahvassa
myötätuulessa
mennään.
Kokkolan kaupunki
onnittelee
90-vuotiaita
Pallo-Veikkoja!

KPV ottelut 2021
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Niko Kalliokoski ja Niklas Vidjeskog odottavat malttamattomina kauden aloitusta.

KPV on harjoitellut kahden
peliryhmityksen hallitsemisen
hyvin ja kolmaskin ryhmitys
on mahdollinen. Harjoituspelien perusteella kansainvälinen suuntaus kolmeen toppariin ja wing-backeihin on
ainakin yksi uusi harjoiteltu
ryhmitys.
- Odotan, että tällä kaudella
lyö erityisen hyvin läpi yksi
nuorista puolustajistamme.
Kokeneemmista pelaajista Takanori Yokochi voisi olla kauden yllättäjä, toteaa Kallio-

koski.
Korona siirteli kauden aloitusta myös kaudella 2021. Oletettavasti toukokuun alussa
päästään pelaamaan, joten
viime kaudella nähty epävarmuus ei ole aivan yhtä häiritsevää. Toivottavasti yleisökin
pääsee määriä rajoittamatta
otteluihin.
KPV:lla on viime kautta mielenkiintoisempi joukkue kasassa.
Jouko Vierimaa
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KPV:nKPV:n
edustusjoukkue
kaudella 2021
2021
KPV:n
edustusjoukkue
kaudella
edustusjoukkue
kaudella

2021

1 Miika Töyräs

23 Antti Vironen

31 Hemmo Riihimäki

33 Sergey Lazarev

15 Santeri Mäkinen

20 Harri Heiermann

4 Wegye Wegye

7 Pietro Kytölaakso

8 Sebastian Mannström

Syntymäaika: 05.06.1999
Sopimus: 2021
Viime syksynä vahvoja
otteita näyttänyt Töyräs
on osoittanut, että hänestä
on todellakin ”voittavaksi
maalivahdiksi”.

Syntymäaika: 16.09.2003
Sopimus: 2021 (+2022)
Vakuuttava Pallo-Veikkojen oma kasvatti täydentää
maalivahtiosastoa, ja on
näytöillään ansainnut
pääsyn mukaan edustuksen
rinkiin.

Syntymäaika: 03.06.2003
Sopimus: 2021 (laina)
Maalivahtina Riihimäki
on vahimmillaan, kun hän
pääsee osallistumaan peliin
jalalla paljon. Vahva torjumaan ja pelaamaan korkean
linjan takana.

Syntymäaika: 02.01.1998
Sopimus: 2021
Toista kauttaan Kokkolassa
viettävä venäläispelaaja on
hyvän tason säilyttäessään
takuulla sarjan parhaita
maalivahteja.

Syntymäaika: 22.02.2002
Sopimus: 2021
Viime vuonna peliä aina
kentälle päästessään rutkasti
piristäneellä Mäkisellä on
käsissään kaikki avaimet
läpimurtoon tulevalla
kaudella.

Syntymäaika: 08.09.1996
Sopimus: 2021
Kokeneelle ikänsä KPV:ssa
pelanneelle runkopelaajalle
haetaan nyt seuraavaa askelta, eli nousua johtavaksi
pelaajaksi.

Syntymäaika: 18.09.2000
Sopimus: 2021
Nopea pelaaja on aiemmilla
kausilla tehnyt hyviä tehoja,
ja seuraavana tavoittena
onkin jalostaa häntä monipuolisemmaksi jalkapalloilijaksi.

Syntymäaika: 11.08.2002
Sopimus: 2021
Nopea ja suoraviivainen pelaaja. Erinomainen 1vs1-tilanteissa. Debytoi sekä iski
debyyttimaalinsa Ykkösessä
viime kaudella.

Syntymäaika: 29.10.1988
Sopimus: 2021
Tämä mies ei Kokkolassa
liiemmin esittelyjä kaipaa.
Viime kauden kapteeni
kärsii kuitenkin vielä
toistaiseksi pitkäaikaisesta
loukkaantumisesta.

2 Jusa Ihalainen

12 Kyle Curinga

17 Noa Lehtonen

21 Haris Chantzopoulos

28 Tommi Saarinen

9 Justus Lehto

10 Dominique Malonga

11 Takanori Yokochi

19 Eetu Rissanen

24 Ángel Zapata

Syntymäaika: 09.08.2000
Sopimus: 2021
Monipuolinen puolustaja
omaa hyvän liikkeen ja pystyy tarvittaessa operoimaan
molemmilla laidoilla.

Syntymäaika: 30.12.1993
Sopimus: 2021
Laitapuolustajana viihtyvä
Curinga oli viime kauden
suurimpia onnistujia.
Kykenee pelaamaan hyvällä
tasolla sekä topparina että
keskialueella.

Syntymäaika: 26.08.2003
Sopimus: 2021
Hyvän pelikäsityksen ja
syöttövalikoiman omaava
nuorukainen on rauhallinen
ja ikäisekseen kypsä PalloVeikkojen kasvatti.

Syntymäaika: 08.07.1994
Sopimus: 2021
Kokkolalaisyleisön jo
vakuuttanut voittaja- ja
johtajapelaaja joka tuo lisää
vaatimustasoa, ja voimaa
erikoistilanteisiin kummassakin päässä.

Syntymäaika: 31.01.1995
Sopimus: 2021
Kokenut, edelliskaudella
kapteenistoon kuulunut,
Saarinen oli viime kauden
vahvasti suorittaneita runkopelaajia.

Syntymäaika: 06.04.1997
Sopimus: 2021
Hyvä pelikäsityksen ja nopeuden omaava hyökkääjä
tykkää olla pallossa ja on
parhaimmillaan syöttöpelissä. Taustalla parin kauden
mittainen loukkaantuminen.

Syntymäaika: 08.01.1989
Sopimus: 2021
Lisää monipuolisena pelaajana variaatioita hyökkäyspäässä, sillä pystyy pelaamaan sekä kohdepelaajana
että tekemään aloitteita
syvyyteen.

Syntymäaika: 27.08.1994
Sopimus: 2021
Mahdollistaa aktiivisella
liikkeellään kanssapelaajille
usein tilanteita, joita voi
kollektiivisesti hyödyntää
murtautumisvaiheessa.
Taitava viimeistelijä.

Syntymäaika: 15.10.2002
Sopimus: 08/2021 (laina)
Viihtyy viimeisessä linjassa
ja pyrkii hanakasti maalipaikoille boksissa. Hyvässä
kunnossa oleva nuori lupaus
saapui määräaikaisella lainasopimuksella KuPS:sta.

Syntymäaika: 15.06.1995
Sopimus: 2021
Taitava, hyvin liikkuva,
työteliäs ja ratkaisuihin kykenevä pelaaja, joka pystyy
pelaamaan molemmilla
laidoilla – myös tarvittaessa
wing back:nä vasemmalla.

Maalivahdit
Puolustajat
Keskikenttä
Hyökkääjät

Edustusjoukkueen
toimihenkilöt
32 Aku Ahokangas

34 Stanley Amuzie

3 Jan Heinonen

6 Adam Vidjeskog

13 Karolis Chvedukas

25 Joonas Paananen

Syntymäaika: 30.09.2004
Sopimus: 2021 (+2022,
2023)
Viime kaudella debyytin
Ykkösessä tehnyt ikäluokkansa maajoukkuepelaaja
haastaa takuulla kokeneempia joukkuekavereita
peliajasta, toivuttuaan ensin
kevään loukkaantumisesta.

Syntymäaika: 28.02.1995
Sopimus: 2021 (+2022)
Hyvä pelaaja joka tuo osaamista ja sopivasti kokemusta pikkusen nuorentuvaan
ryhmään Koulutuksetaan
vasen puolustaja, mutta pärjää myös topparin tontilla.

Syntymäaika: 30.06.2002
Sopimus: 2021 (laina)
FC Interistä saapunut
lainapelaaja tuo laajuutta
ja kilpailua, sekä puolustuslinjaan että keskialueen
pohjalle.

Syntymäaika: 07.07.1998
Sopimus: 2021
Monipuolinen raatajamainen keskikenttäpelaaja,
jolla on hyvät puolustavat
ominaisuudet sekä myös
hyökkääviä ominaisuuksia.

Syntymäaika: 21.4.1991
Sopimus: 2021
Liettuan maajoukkuemies
tuo rutkasti kokemusta ja
asennetta keskikentälle.
Hyökkäyspainotteinen
keskikenttäpelaaja.

Syntymäaika: 03.06.2003
Sopimus: 2021
Paananen nousee mukaan
ryhmään viime vuoden
B-ikäluokasta ja on hyökkäyspään pelaaja jonka
vahvuuksiin kuuluu mm.
1v1-pelaaminen.

Niko Kalliokoski

päävalmentaja

Niklas Vidjeskog

valmentaja

Heikki Kossi

maalivahtivalmentaja

Oskar Ylimäki

fysiikkavalmentaja

Keijo Hautamäki

Huoltaja

Matti Laitinen

General Manager

Tuomas Moilanen

Manageri

Henri Myntti

Manageri

Mika Liedes

Myyntipäällikkö

Jere Rönkkö

Markkinointivastaava

Joni Vähä-Lassila

Media Officer

Joni Autio

Videotoimittaja

Timo Sammallahti

Edustuksen yhteyshenkilö
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Centria on toista kertaa
valtakunnan ykkösenä
valmistuvien opiskelijoiden pala
utteissa.
(03/2019) Valtakunnalline
n AVOPkysely, Opetus- ja kulttuur
iministeriö

MERKKITUOTTEET AINA HUIPPUEDULLISESTI

MINIHINTAAN!

Tutustu koulutustarjontaamme
www.centria.fi
Opiskelijoita 3 000 • Opettajia ja asiantuntijoita 290 • Kampukset Kokkolassa,
Ylivieskassa ja Pietarsaaressa • Inspiroivat oppimisympäristöt • Pienet
ryhmäkoot • Laajat verkostot Suomessa ja maailmalla • Tiivis opiskelijayhteisö
• Tyytyväiset opiskelijat

JATKUVASTI HUIPPUEDULLISET MINIHINTATUOTTEEMME OVAT VANKKA PERUSTA
EDULLISELLE OSTOSKORILLE PÄIVÄSTÄ TOISEEN.

Tehtaankatu 43, 67100 Kokkola • puh. 044 4013 737 • www.minimani.fi

KOKKOLA, Höyläämönkatu 3

Avoinna ma-pe 8–17,
myös lauantaisin 9-14

P. 010 318 2452

Satamamme viikottaisten konttiliikennevuorojen avulla
Satamamme
viikottaisten
konttiliikennevuorojen
avulla
yrityksesi
rahti kulkee
kaikkialle maapallollamme
– tai sieltä
Kokkolan Satamaan.
Helposti,
joustavasti
ja edullisesti.
yrityksesi
rahti kulkee
kaikkialle
maapallollamme
– tai sieltä

Kokkolan Satamaan. Helposti, joustavasti ja edullisesti.

Laitinen toivoo
yhteisöllisyyttä
KPV:n edustjoukkueen toiminnasta vastaavan KPV-Yhtiöiden toimitusjohtaja Matti
Laitinen kaipaa urheiluseurojen toimintaan enemmän yhteisöllisyyttä. Hän korostaa, ettei yhteisöllisyyden puute ole
vain KPV:n ongelma:
- Yhteiskunta on muuttunut
sellaiseksi, että ihmiset eivät
halua enää sitoutua samalla
tavalla kuin aiemmin. Nykyuinen elämäntyyli on mennyt
siihen, että ei haluta sitoutua.
- Jalkapallossa se näkyy siten, että vanhemmat ovat mukana niin kauan kuin lapsi pelaa. Monilla harrastus loppuu
b-juniori-iässä, ja lapsen myötä
myös vanhemmat vetäytyvät
sivuun, Laitinen sanoo.
Hän itse on kulkenut samaa
polkua poikansa Samun mukana. Samu eteni edustusjoukkueeseen saakka. Pojan lopetettua myöhemmin, isä jäi
kuitenkin mukaan KPV:n toimintaan.
- Tulin mukaan KPV ry:n hallitukseen 2010.
Vuodesta 2013 lähtien KPV:n
edustusjoukkueen toiminta
yhtiöitettiin ja sitä lähtien
Matti Laitisen yhtiö on vastannut edustusjoukkueesta.
- Edutusjoukkue on seuralle
isoin kuluerä ja siksi tällainen
järjestely oli perusteltua. Kun
tulin mukaan KPV:hen esitin
toiveen kehittää mahdollisimman paljon junioritoimintaa.
- Nykyisin tilanne kaikissa
seuroissa on varmasti samanlainen, että juniorijoukkueet
seuran sisällä ovat hyvin itse-

näisiä varainhankintaa myöten. Se on ymmärrettävää,
mutta ei tue yhteisöllisyyttä
ja jatkuvuutta. Toivosin, että
junioripuolella puhallettaisiin
yhteen hiileen varainhankinnassa, Laitinen sanoo.
Laitisen aikana KPV:n edustusjoukkue on noussut kakkosesta ykköseen, ykkösestä
liigaan. Tulevan kesänä KPV
aloittaa liigakauden jälkeisen
toisen ykkösdivisioonakauden.
Laitinen ei halua puhua nopeasta paluusta liigaan eikä
muutenkaan
konkretisoida
joukkueen tavoitteita.
- Olen omalta pesäpallouraltani oppinut sen, että koskaan emme menneet kentälle
häviämään. Aina ei tietenkään
voi voittaa, mutta siihen pitää
pyrkiä.
Laitisen tausta urheilussa
on pesäpallosta, jossa hän sanoo ensimmäisen kerran juosseensa kiilaan Kannuksessa
1973 ja viimeisen kerran 90-luvun lopulla.
Matti Laiitinen myöntää, että
hän mietti viime syksynä todella pitkään, jatkaako KPVYhtiöidn pyörittämistä.
- Korona oli syy siihen, että
päätin jatkaa.
Uudelta kaudelta hän toivoo,
että ihmiset voisivat päästä
katsomoihin heti kevään otteluista lähtien.
- Mutta mehän emme siihen
voi vaikuttaa. AVI tekee ratkaisut, joihin seurojen on alistuttava. Mutta kyllä tyhjille katso-

www.fiksukatsastus.fi
info@fiksukatsastus.fi
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pikkujuniori
tai jo veteraani-iässä,
niin jokaiselle löytyy
oma pelipaikka,
numerolla tai
ilman, KPV:ssa.
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moille pelaaminen on seuroille
katastrofi ainakin liigatasolla.
Laitisen mukaan viime kaudella ihmiset toimivat vastuullisesti ja Kokkolassa katsomoiden jakaminen kolmeen
lohkoon oli onnistunut ratkaisu. Korona pysyi kurissa.
- Nyt rokotukset alkavat jo
vaikuttaa ja kesään mennessä
suurimmalla osalla on jo kaksi
rokotusta. Kyllä katsomot pitää avata yleisölle.
Laitisen mukaan katsomotulot ovat KPV-yhtiöillekkin erittäin merkittävät.
- Ja yleisö luo tunnelman
peleihin. Esimerkiksi liigakaudella HJK:ta ja KuPS:ia vastaan pelatuissa kotiotteluissa
oli huikea tunnelma.
- Yksi pelaaja ilmoitti minulle kauden jälkeen haluavansa tulla pelaamaan
KPV:hen, koska oli niin vaikuttunut otteluiden tunnelmasta
tv:n kautta.
Matti Laitinen ei halua jossitella liigakautta jälkeenpäin.
- On selvää, että kuuden kotipelin pelin pelaaminen muualla kuin kotikentällä vaikutti
lopputulokseen. Mutta se kausi
on pelattu. Nyt katsotaan
eteenpäin.
Tulevan kauden ykkösdivisioonaa Laitinen pitää hyvin
mielenkiintoisena.
- Edessä on tasokas ja kova
sarja. Sarjan kärkeen ovat tyrkyllä KPV:n ohella TPS, RoPS,
VPS , Jaro ja EIF. Myös Helsingin kolme joukkuetta ovat kovia vastustajia.

Laitinen toivoo, että kokkolalaisyleisö olisi yhtä nälkäistä
kuin pelaajat. Pelaajat ovat jo
innoissaan uuden kauden alkamisesta.
Kausi alkaa 9. toukokuuta
ja keväältä siirretyn kolmen
kierroksen ottelut pelataa pois
syyskuussa. Sen jälkeen sarja
jakautuu kahteen kuuden
joukkueen loppusarjaan, josa
yläloppusarjan paras nousee ja
toiseksi paras karsii liigan toisekssi huonoimman kanssa.
Matti Laitinen sanoo Kokkolan olevan jalkapallokaupunki. Mutta sitä hän ei ymmärrä, kun jotkut jatkuvasti
valittavat, että pitäisi pelata
vain oman kaupungin pelaajilla.
- Jos niin tehtäisiin, pelattaisiin vain kakkosdivisioonaa.
Kyllä joukkueen pitää olla tasokas, Silloin se kiinnostaa
sekä yleisöä että sponsoreita.
Eivät Englannin tai muun Euroopan huippujoukkueet pelaa pelkästään omilla kasvateillaan. Niin se vain on.

Laitinen huomauttaa, että
KPV:n tämän kauden joukkueesta kuudella nuorella pelaajalla on kokemusta maajoukkueympyröistä.
- Neljä heistä on omia kasvatteja eli Pietro Kytölaakso, Aku
Ahokangas, Noa Lehtonen ja
Santeri Mäkinen. Kaksi muuta
ovat Jan Heinonen ja Hemmo
Riihimäki.
Laitisen mukaan aina voidaan spekuloida pelaajarajoituksilla.
- Voisihan sitä päättää niinkin, että kakkosta pelattaisiin
vain omilla kasvateilla, ykköstä alle 21-vuotiailla ja liigassa sasi olla vain viisi ulkomaalaista joukkuetta kohti,
Laitinen heittää.
Kokkolan kenttäolosuhteita
Laitinen pitää nyt hyvinä. Keskuskenttä saa häneltä kiitoksen hyvästä kunnosta jo aikaisin keväällä lumisesta talvesta
huolimatta. Paljon puhuttuun
urheilupuistosuunnitelmaan
ja hybridiareenaan Laitisella
on varovainen näkemys.
- Sitä toivon, että hankkeen
vetäjäksi valittaisiin henkilö,
joka tuntee kaupungin talouden ja toimintatavan.
- Olen sitä mieltä, että urheilupuisto, urheilutalo ja jäähalli
pitää rakentaa. On hyvä, että
saadaan iso tapahtuma-alue.
- En toivo 5000-6000 katsojaa vetävää jalkapallostadionia, mutta 3000 henkeä vetävä
stadion suljettavalla katolla
olisi hyvä vaihtoehto. Sellaista
ei taida Suomessa olla missään.
Suljettava katto mahdollistaisi
myös konserttien, puoluekokousten ja muiden isojen tapahtumien järjestämisen säällä
kuin säällä. Se olisi todellinen
vetonaula.
KPV:n joukkueen kohdalla
Laitinen harmittelee pelaajien
loukkaantumisia. Laitisen mukaan haastavin osa on tällä hetekllä keksikentän ylemmän
osan toimimimen.
- Se on oltava kunnossa, jotta
peli toimii. Nyt on vain ollut
harmittavia loukkaantumisia.
Joukkueen vahvistamista heinäkuun siirtoikkunan aikana
Laitinen ei mieti.
- Runko on ollut hyvin kasassa. Jos peli toimii ja menee
hyvin, ei tarvitse reagoida siirtoikkunan aikana, Laitinen sanoo.

KPV edustus
keskimääräinen yleisömäärä
Olitpa
satama@kokkola.fi
• www.portofkokkola.fi

(06) 824
1800 2400 • Faksi: (06) 824 2444
1600
a@kokkola.fi
• www.portofkokkola.fi
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Simo Kattilakoski
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Ajatuksia KPV:n peleistä 2020
Jalkapallossa on tapahtunut
monenlaista muutosta ja kehitystä. Pelin peruselementit
ovat kuitenkin edelleen samat.
Oleellisimmat muutokset johtuvat säännöistä (= maalivahdin toiminta ja paitsiosäännön tulkinta..)
Pelin sisällä on siis edelleen
kolme merkittävästi eri peliä:
1. Pallo on meillä
2. Pallo on vastustajalla
3. Pallo ei ole oikein kummallakaan

KPV Pallo meillä

Hyvän aRjen keskipisteessä

• että syötön vastaanottajan
että ei tarvitse edes hidastaa
liikettään
• että syötön voima ja tarkkuus
ovat riittäviä vastustajan linjan läpäisemiseen
• haltuunotto selkäytimellä ja
pehmeästi niin, että liike jatkuu
• ennakointi ennen haltuunottoa

- jo yli 50 vuotta.

Arvaamattomuus ja yllätyksellisyys – potkutekniikka hallittava niin, että suunta ei paljastu heti koko katsomolle

Pallonhallintapeli,
milloin
näennäistä? Voitto hallintaprosenteissa ei ole tae ottelun
voittamiseen! Puolustuslinjan
keskinäinen syöttely ja taaksepäin pelaaminen? Alin puolustuslinja syöttelee aikansa
keskenään ja palauttaa sitten
maalivahdille, joka roiskaisee
pallon hyökkääjille, joilla ei
ollut edellytyksiä – ja joskus
näytti ettei haluakaan - tavoitella palloa
Kun pallo on meillä, niin
päämääränä on maalinteko!
Vastustajan haastaminen/
ohittaminen ovat aivan ratkaisevat temput. Jos pelaajistossa
ei ole yhtään näihin pystyvää,
niin peli on kovin puuduttavaa katsoa.

Pelirohkeus

• Henkilökohtainen taito
ohittaa pallon kanssa
• Syöttötarkkuus ja voima –
kysymys on yksinkertaisista
asoista:

Pallo ei kummallakaan

Pelinäkemys: ”Liiku niin että
olet pelattavissa.” oli jo Paavolaisen ”Vänin” ohje. Väitän, että on käypää tavaraa
edelleen!
Tilan teko ja täyttö, pallottomien pelaajien yhteistyö.

Pallo vastustajalla

Alue vai mies? Usein tuntui
siltä, että oma alue oli tärkeämpää kuin vastustajan pelaajat ja pallo! Vastustajalla oli
enemmän tilaa ja aikaa kuin
meillä.

Yhteistyö

• peittäminen
• tukeminen
• prässitaso
Irtopallojen voittamiseen tarvitaan fyysisyyttä ja asennetta
• että voitetaan tärkeät kaksinkamppailut

Pitänee mennä Telimaan veljesten Ollin ja Erkin aikakaudelle ennen kuin löytyy kahta KPV:n hattupelaajaa samasta ottelusta. Viime kaudella sen tekivät KPV-AC Kajaani ottelussa (8-2) Abouhakar Doumbia ja Aleksi Tarvonen.

Yleistä

Ennen kauden alkua olivat
toiveet korkealla. Lopputulos oli pettymys.
Pelin ulkopuoliset asiat oli
hoidettu ykkösdivisioonan

huipputasolle. Kentällä olisi
voinut odottaa pelaajilta
enemmän itsensä likoon laittamista ja vähemmän ”virkamiesmäisyyttä”! Oliko joillakin jopa oma etu tärkeämpi

kuin joukkue?
Valon toi omien juniorien
edistyminen. Elämme jälleen
toivossa!

Olli Peltoniemi ja
Kim Huuhka

Pysy mukana pelissä!
Kokeile
digilehteä

1€/kk
•
•
•
•
•

luet uusimmat verkkouutiset
saat näköislehden jo puolenyön jälkeen
nautit loistojutuista joka päivä
käytössäsi on lehtiarkisto vuodesta 1996
voit ladata uutissovelluksen puhelimeesi

Tee tilaus osoitteessa:
www.keskipohjanmaa.fi/eurolla

www.keskipohjanmaa.fi

Halpahalli oNnittelee 90-vuotiasta!

Saat digilehden kuukaudeksi hintaan 1 €. Tilaus on
jatkuva ja ensimmäisen kuukauden jälkeen tilaus jatkuu
normaalihintaisena, 1 kk laskutusvälein á 17,70 €. Voit
lopettaa tilauksesi maksetun jakson jälkeen ilmoittamalla
siitä lehden asiakaspalveluun. Tarjous koskee uusia
tilauksia ja sen voi tilata vain kerran vuoden 2021 aikana
talouteen, johon ei tule Keskipohjanmaa-lehteä.
Tilaa helposti verkossa ja maksa turvallisesti
luottokortilla. Maksutapahtumat käsitellään Checkoutin
kautta. Checkout on kotimainen maksunvälityspalvelu,
joka tarjoaa maksutavat verkossa, mobiilissa ja
myymälässä. Checkout on osa OP Ryhmää.

Edustusvalinnoissa
paine käy etelään
Pääsiäisen alla jakeluun tullut
Palloliiton 456-sivuinen Jalkapallokirja 2021 on tuttua tavaraa yhä laajentuvine tilastoineen. Muutaman tunninen
perehtyminen kirjaan vahvistaa käsitystä, että Kokkolan
seudulla on ollut ainakin aikaisempina vuosina vahva panos suomalaisen jalkapallon
kansainvälisiin kosketuksiin,
ja aivan eritoten naisten puolella. Tosin pikainen havainto
on, että viime vuosina on painopiste kääntynyt enemmän
Kehä-3:n sisälle, varsinkin miehisen sukupuolen osalta. Seuraavaan on poimittu kirjasta
Kokkolan seuroja, KPV - GBK KPS ja KF10, edustaneet naispelaajat maaottelumäärineen.
Katri Mattson s. Nokso-Koivisto
ja Emmi Alanen erottuvat joukosta, joka aakkosjärjestyksessä
tuo esiin seuraavia nimiä:

Olga Ahtinen 68, Emmi Alanen 106, Sofia Björkgren 6, Louise Björkskog 11,Terhi Collin 5, Marianne Erkkilä 15,
Monica Hagström 17, Charlotta Holmberg 17, Tia Hälinen 58, Alisa Jaakonaho 2, Daniela Jungar 2,Jenny Järvelä 3,
Riikka Ketoja 52, Kaisa Kotka 4,
Janni Laakso 23, Jenni Leinonen 8, Henna Luokkala 5, Katri
Mattsson (Nokso-Koivisto) 154,
Krista Moisio 9, Linda Nyman
11, Hanne Ojanperä 22, Sanni
Päkkilä 1,Liisa Rahkola 9, Mia
Rein 33, Hanna Saaranen 18,
Ebba Sandell 15, Hedvig Sandell 3, Wilma Sjöholm 17,
Linda Säätelä 14, Laura Wentjärvi10, Veera Vääräkoski 4.

Erotuomarit vähissä

Jonkun verran Kokkolan taustaa omaavia miehisiä erotuomareita ei kovin monia esiinny

Yhdeltä, tutulta ja paikalliselta

kaikki yrityksesi
ICT-ratkaisut
toimijalta

kp-konttoripiste.fi

Jalkapallokirjan sivuilla. Kansainvälisiin otteluihin sai kutsun vain kuusi täällä vaikuttanutta erotuomaria ja kotimaan
mestaruussarjassa heitä on
esiintynyt yksi enemmän: Toni
Pohjoismäki 1, Kurt Cederberg
4, Kari Lampinen 1, Pentti
Leivo 1, Jorma Nikkanen 1 ja
Bjarne Nylen 1.
Kotimaan mestaruussarjassa
ovat
kokkolalaistaustaisista
erotuomareista viheltäneet otteluita seuraavat Toni Pohjoismäki 83, Kurt Cederberg 52,
Kaj Paajanen 26, Jorma Nikkanen 25, Pentti Leivo 17, Bjarne
Nylen 13 ja Paavo Piispanen 2.
Pentti Leivon nimi on vieras
varsinkin nuoremman polven
futisväelle, mutta kerrotaan
hänen toimineen 1960 KPV:n
edustusjoukkueen valmentajana samana vuonna Eero Vantusen ohella.

Monipuolista
hammashoitoa
Olipa kyseessä kiireetön
hammastarkastus tai
yllättävä hammassärky,
me hoidamme.
Varaa aika helposti
verkossa rytivaara.fi
tai soita!

Kokkola p. 040 8644392
Mannerheiminaukio 5, Kokkola
Nivala p. 040 8650326
Kalliontie 18, Nivala
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riittää kaikilla eri osa-alueilla,
jotta pysyisimme mukana koko
ajan kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Resursseja toiminnan ammattimaistamiseen
ja kehittämiseen varmasti tarvitaan jatkossa lisää, jotta yhä
useammalle jalkapalloilijalle,
myös huipulle tähtäävälle, pystyttäisiin tarjoamaan otolliset
puitteet mm. valmennuksen ja
olosuhteiden osalta kehityksen
ja oman huippunsa tavoittelun
mahdollistamiseksi.”
”Tärkeää on myös kiinnittää
huomiota seurajohtamiseen ja
toiminnan laatuun, sillä laadukas ja pelaajia motivoiva seuratoiminta imee tai sitouttaa
pelaajia jalkapallon pariin”, Kanerva korostaa.

Markku Kanerva entisenä pelaajana ja valmentajana tietää suomalaisen jalkapalloilun tilan.

Maajoukkueen tavoite
korkealla EM-kisoissa
Jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva
sanoo Huuhkajien tavoitteen
olevan korkealla ensi kesän EMkisoissa.
”Tavoite on pelata niin hyvin, että suomalaiset voisivat
olla ylpeitä meistä ja että itsellemme jäisi myös myönteinen
fiilis kisoista. Unelmoimme jatkoonpääsystä kivikovasta lohkostamme, mutta olemme
miettineet myös pelillisiä tavoitteita, jotta voimme toteuttaa unelmamme.”
Markku Kanervan mukaan
Suomen jalkapallotason viime
vuosien nousun takana on
useita tekijöitä. Määrätietoinen
työ liitossa ja seuroissa olosuhteissa, valmentajakoulutuksessa
ja pelaajakehityksessä kantavat
nyt hedelmää.’
”Aikuisten maajoukkueiden
lisäksi poika- ja tyttömaajoukkueet ovat myös pärjänneet hyvin. Huuhkajien osalta olemme
onnistuneet luomaan pelitavan
ja pelisuunnitelmat, jotka pe-

laajat ovat omaksuneet ja toteuttaneet hienosti.”
”Osaava taustatiimi, yhtenäinen joukkuepelaaminen, hillitön joukkuehenki, voitontahto
ja pelirohkeus ovat siivittäneet
Huuhkajat lentoon, Kanerva toteaa.
Markku Kanervan mukaan
nykyiset maajoukkuepelaajat
eivät pelaa niin kovissa seuroissa kuin ns. kultaisen sukupolven pelaajat, mutta silti Suomella on erinomaisia yksilöitä,
jotka pelaavat ennen kaikkea
joukkueelle.
”Toivottavasti
menestyksemme EM-kisoissa poikisi yhä
useammalle
pelaajallemme
mahdollisuuden siirtyä kovempiin sarjoihin.”
Päävalmentaja ja koko valmennustiimi seuraa hyvin
tarkasti ulkomailla pelaavien
esityksiä heidän seurajoukkueissaan. Koronarajoitusten
myötä seuraaminen on tapahtunut television ja analyysioh-

jelmien videoiden kautta.
”Päävalmentajakaudellani
vuodesta 2017 lähtien olen
ollut tapaamassa yli 20 ulkomailla pelaavaa pelaajaamme,
tutustumassa heidän seuraorganisaatioonsa ja keskustelemassa heidän valmentajiensa
kanssa. Korona-aikana yhteydenpito pelaajiin ja heidän valmentajiinsa on tapahtunut puhelimitse.”
Tulevien EM-kisojen vastustajia on viiden hengen valmennustiimi parilla vahvistuksella
lisättynä scoutannut tarkasti.
Kanerva sanoo maajoukkueen
saavan varmasti riittävän ja
oleellisen tiedon tulevista vastustajista.
Nykymaajoukkueen vahvuudeksi Kanerva nimeää yhtenäisyyden, voitontahdon ja uskon
omiin kykyihinsä. Onnistumiset ovat hänen mukaansa ruokkineet uskoa menestymiseen.
”Liitossa ja seuroissa tehdään
hyvää työtä, mutta töitä vielä

Suomen sarjojen pelikausi
poikkeaa muun Euroopan tahdista, mutta Kanervan mukaan
sille ei olosuhteiden vuoksi voi
mitään.
”Otteluiden pelaaminen talvella olisi meillä hankalaa ja
yleisöä olisi vaikea saada otteluihin. Maajoukkueen kannalta
asetelma ei ole ongelmallinen,
koska miesten ja naisten maajoukkueplaajista lähes kaikki
pelaavat ulkomaisissa seuroissa.
Poikkeuskena tietysti Ruotsissa
ja Norjassa pelaavat.”
Markku Kanerva jakaa kiitosta
suomalaisen kannattajakulttuurin kehityksestä viime vuosina.
”Me Huuhkajat olemme saaneet vuosien varrella upeaa
kannustusta faneiltamme ja sitä
todella arvostamme. Me kaikki,
fanit mukaan lukien, olemme
kovasti runsaan vuoden verran
odottaneet, että pääsisimme
käytännössä kokemaan sukupolvien unelmaa itse kisoissa.”
”Varmasti on monelle jo ottelulipun saaneelle iso pettymys, mikäli ei pääsekään
paikan päälle kokemaan historiallisia kisoja. Toivottavasti
koronatilanne ja matkustusrajoitukset helpottuisivat sekä
Suomi-faneillekin UEFA:n määrittelemästä katsoja-/lippukiintiöstä irtoaisi mahdollisimman
iso osa, jotta saisimme runsaasti fanejamme kannustamaan meitä upeisiin suorituksiin, Kanerva toivoo.
Markku Kanerva on omalla
urallaan pelannut myös Kokkolassa. Hänellä on Kokkolasta sekä katkeria että muka-

via muistoja
”HJK:n kanssa pelasimme
siellä usein SM-sarjaa KPV:tä
vastaan 80-luvulla. Yleensä lähdimme kotimatkalle voittajina,
vaikka tiukkoja vääntöjä matsit olivatkin. Etenkin keväällä
Keskuskentän kunto oli kauniisti sanottuna haasteellinen.”
”U21- maajoukkueessa pelatessani pelasimme maaottelun
Kokkolassa olisiko ollut 1984.
Vastassa muistaakseni oli Puola.
Vuonna 2000 toimiessani Timo
Liekosken U16 maajoukkueen
apuvalmentajana olin pelaajatarkkailijana Kokkolassa hienosti järjestetyssä Pohjola cup
tapahtumassa.”
”FC Viikinkejä valmentaessani vuonna 2003 taistelimme
noususta Veikkausliigaan. Toiseksi viimeisessä ottelussa kohtasimme Kokkolassa GBK:n,
jolle hävisimme 1-0. Se oli kirvelevä tappio ja hautasi nousuhaaveemme.”
”Kokkolan keskuskentältä jäi
mieleen vaatimattomat pukukopit ja kyltti seinällä: Spotta
ej på golvet- älä sylje lattialle,
mikä aina herätti hilpeyttä koppiin saapuessa. Myös omiaan
intohimoisesti kannustanut kotiyleisö on jäänyt mieleen.
Markku Kanervan mukaan
on hienoa, että olosuhteiden
parantamiseen on Kokkolassakin panostettu ja Keskuskentän remontti valmistui viime
vuonna.
”Hyvät harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat yhtenä edellytyksenä, että Veikkausliigassa voi
pelata ja pärjätä. Vaikea sanoa,
mitä KPV:n toiminnassa pitäisi
muuttaa, kun en ole niin hyvin
selvillä heidän toiminnastaan.
Uskoisin, että KPV:nkin tapauksessa toiminnan pitkäjänteisyys
ja määrätietoisuus on tärkeää,
jos halutaan jatkuvuutta.”
”Oleellista on myös oman
pelaajatuotannon varmistaminen laadukkaan juniorityön ja
osaavan valmennuksen kautta.
Luonnollisesti onnistunut pelaajien ja valmentajien scouttaus ja rekrytointi seuraan ovat
monen menestyvän seuran takana. Viime kädessä kova, tavoitteellinen ja määrätietoinen työ ja toimenpiteet oikein
johdettuna auttavat menestykseen, Markku Kanerva lähettää
terveisinään KPV:lle.

Kokkolan
Herkullisin
kauppa

Simo Kattilakoski

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

MA–LA 7–21,
SU 10-21

Mannerheiminaukio 1.
Avoinna ma–to klo 7.45–19, pe 7.45–16, la 10–15.
Varaa aika puh. 030 6000 tai www.terveystalo.com
*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Heinolankaari 9, puh. 0105 379 100
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

KPV:n edustajat piipahtivat kahvilla Matti Laitisen luona tämän täyttäessä 60-v. Kuvassa vasemmalta edustuksen jj Tuomas Moilanen, valmentaja Niklas Vidjeskog, KPV:n Juniorit ry puheenjohtaja Jouko Vierimaa, pöydän päässä päivänsankari itse, KPV:n Juniorit ry:n varapuheenjohtaja
Kim Huuhka, pappakerhon Sakari Telimaa ja edustuksen vastuuvalmentaja Niko Kalliokoski.
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Akatemia
taisteli
noususta
kakkoseen
KPV:n nuorten kehitysjoukkue
Akatemia pelasi kolmosessa hyvän kauden. Palloliiton organisaatiomuutoksen jälkeen lohkon nimi oli läntisen alueen
C-lohko.
Sarjaa typistettiin niin, että
aluksi pelattiin yhdentoista
joukkueen (10 peliä) yksinkertainen alkusarja ja niihin pisteisiin jatkettiin kuuden joukkueen
ylempi jatkosarja (5 peliä). Kauden ensimmäinen peli pelattiin
vasta 13.6.

Hiljaisen kesän jälkeen Korona
tuli kuokkavieraaksi syksylle ja
otteluita jouduttiin siirtämään
ja peruuttamaan. Sen vuoksi jatkosarja jäi vajaaksi. KPV Akatemia lähti jatkosarjaan ykkösenä
kahden pisteen etumatkalla Närpiön Kraftiin. Jatkosarjassa osat
vaihtuivat, kun Kraft pelasi tappiottoman loppusarjan. Nousu
ratkaistiin kauden viimeisessä
pelissä, jossa Kraft voitti päivämäärällä 18.10 pelatun kotiottelunsa maalein 2-0. Voitolla KPV
olisi jatkanut nousukarsintaan.

Akatemiassa kehitetään
joukkuetta yksilöiden ehdoilla

18-vuotias Jaakko Juvila pelasi hyvän kauden Akatemiassa. Edustuksessakin on jo maisteltu tuntumaa.

Miesten kolmonen alkusarja
KPV Akatemia
Kraft
Sundom IF
Norrvalla FF
VPV
Kaskö IK
Korsnäs FF
VPS Akatemia
Nykarleby IK
Sääripotku
Sp Kristina

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

721
631
541
514
424
415
334
325
325
226
046

20-6
24-12
21-10
25-15
18-19
17-22
15-18
20-16
20-29
14-32
14-29

23
21
19
16
14
13
12
11
11
8
4

Kolmosen ylempi
Kraft
5
KPV Akatemia 5
Sundom IF
4
Norrvalla FF
4
VPV
4
Kaskö IK
4

jatkosarja
3 2 0 14-5
1 2 2 7-6
2 0 2 8-7
2 2 0 14-7
0 2 2 4-11
1 0 3 5-16

32
28
25
24
16
16

Loppusarjan viiden ottelun pisteet lisättiin alkusarjan otteluiden pisteisiin. Kauden kaksi viimeistä ottelua SIF-Norrvalla ja
VPV-KaIK jäivät Koronan vuoksi pelaamatta.
Akatemian koutsit Aki Lyyski ja Rauno Lesonen olivat tyytyväisiä pelaajien kehitykseen kauden aikana

Edelliskaudella harmittavan
lähelle II-divisioonakarsintoja
päässyt Akatemia jatkaa työn
tekoa viime kesän malliin. Tutuksi käyneitä metodeja ajetaan sisään joukkueeseen nyt
toista vuotta peräkkäin, joten
lähtökohtaisesti osa pelaajista
on tulevana kesänä taas pykälän verran aiempaa valmiimpia
pelaamaan aikuisten sarjoissa.
Osa edelliskauden avainpelaajistamme on laadukkaan päivittäisen harjoittelun tuloksena
päässyt jo edustusjoukkueenkin
sopimuspelaajien joukkoon.

Akatemiassa pelasi
36 nuorta pelimiestä
Vaikka kausi jäi tyngäksi, Akatemia tarjosi pelejä peräti 36 pelaajalle. Akatemian rooli seuran kehitysjoukkueena antaa
pelimiehiksi aikoville kokeilun paikkoja aikuisten tasolla.
Toisaalta Akatemia myös tukee
edustusjoukkueen pelaajaringin ottelutuntumaa. Sekin selittää suurta pelaajamäärää vajaaksi jääneellä kaudella.
Alkusarjan jälkeen Akatemia
komeili sarjan kärjessä. Vasta
kauden kahdeksas ottelu (Vaasassa VPV) toi kauden ensimmäisen tappion. Ylemmän jatkosarjan alkaessa tasaiset ottelut
kääntyivät monesti ”väärin
päin” ja rutinoidulla ja tasokkaalla joukkueella nousupaikkaa hakenut Kraft paineli sar-

jassa ohi.
Kauden jokaiseen peliin ei
osallistunut yksikään pelaaja.
Vain kolme pelaajaa pääsi yli
tuhannen peliminuutin. Näistä
eniten minuutteja tuli 13 pelanneella Pietro Kytölaaksolle
(1113 min), Aleksi Seppälä pelasi myös 13 ottelua ja sai 1048
minuuttia). Noa Lehtonen keräsi 12 ottelulla 1080 minuuttia. Akatemiassa otteluita keräsivät myös Santeri Mäkinen 11
ottelua, Mikael Nisula 11, Valtteri Palosaari 10, Axel Lindholm
10, Aleksi Kangasvieri 10, Wegye Wegye 9, Daw Malwal 9,
Jaakko Juvila 8, Akseli Matilainen 8, Antti Palohuhta 7, Elmer Kääntä 7, Mikko Rinne 7,

Christian Virta 6, Niko Välisaari 5, Awancer Mamer 5, Tobias Wentin 5, Arttu Seikkula 5,
Jouni Ahvenkoski 4, Sergey Lazarev 4, Filip Holm 4, Abu Sanunu 2, Antti Vironen 2, Samu
Laitinen, Miika Töyräs, Akseli
Ollila, Aleksi Tarvonen, Oskari
Ojala, Joni Hollström, Atte Kangas, Sampo Rintala, Joonas Paananen 1 ottelu.
Maalintekijät: Aleksi Tarvonen 3, Pietro Kytölaakso 3, Noa
Lehtonen 3, Santeri Mäkinen 3,
Antti Palohuhta 3, Wegye Wegye 2, Mikael Nisula, Valtteri
Palosaari, Daw Malwal, Axel
Lindholm, Aleksi Kangasvieri,
Jaakko Juvila, Mikko Rinne 1
maali.

Akatemian 18-vuotias Eljas Mikkola pelasi hienon kauden

Aleksi Tarvosen
erikoinen temppu
Aleksi Tarvonen teki koronakaudella varsin erikoisen
tempun. Edustusjoukkueessa
maalitykiksi noussut Aleksi Tarvonen voitti myös Akatemian
maalikuninkuuden vain 45 minuutin peliajalla. Keväällä mies
oli loukkaantuneena ja haki pelituntumaa Akatemian ensimmäisestä pelistä. Tarvonen peNoa Lehtonen pelasi kauden aikana neljää sarjaa. Debyytti tuli
miesten
edustusjoukkueessa,
pelejä tuli myös farmijoukkue
GBK:ssa sekä täysi kausi Akatemiassa ja B-poikien SM-karsinnassa ja Ykkösessä.
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lasi sovitut 45 minuuttia, teki
kolme maalia ja tuli vaihtoon.
Nuo kolme maalia tiesivät
myös Akatemian maalikuninkuutta, sillä Akatemian kauden
27 maalia jakautuivat varsin tasaisesti.
Liekö koskaan ennen sarjakakkosen maalikuninkuutta
voitettu kolmella maalilla.
Saati sitten niin, että pelaaja
pelaa kaudesta vain ensimmäiset 45 minuuttia. Tarvosen lisäksi myös Pietro Kytölaakso,
Santeri Mäkinen, Noa Lehtonen ja kauden seitsemän viimeistä peliä pelannut Antti
Palohuhta tekivät Akatemialle
kolme osumaa.

listen asioiden lisäksi olemme
kuluvan vuoden aikana panostaneet entistä enemmän myös
kentän ulkopuolisiin asioihin,
fyysinen sekä henkinen valmennus ovat tulleet pelaajillemme tutuiksi talven sekä kevään aikana. Apuna meillä on
ollut loistava valmentaja TiiaLotta Lintula, joka on laittanut
oman osaamisensa peliin meidän toiveidemme mukaisesti.
Kulunut talvi on ollut pelaajillemme poikkeuksellisen raskas, sillä harjoitusmäärää on
edellisvuodesta nostettu hie-

kin kokemusta muutaman pelaajan muodossa, jolloin korkea
vaatimustaso saataisiin kumpuamaan myös joukkueen sisältä.
Aika näyttää kuinka siinä käy.
Pelillisen kehittymisen ja hyvien tulosten lisäksi koen tärkeäksi myös sen, että kehitämme joukkueissamme olevia
nuoria myös ihmisinä. Mielestäni jokaisen seuratoimijan pitäisi ymmärtää se tosiasia, että
vain murto-osa esimerkiksi jalkapalloa harrastavista nuorista
koskaan etenee edes kansalliselle tasolle pelaajana. Ihmisenä heistä jokainen on kuitenkin tuleva yhteiskuntamme
ylläpitäjä. Joukkuelajissa lapset ja nuoret oppivat elämään
osana erilaisista yksilöistä koostuvaa yhteisöä, noudattamaan
sovittuja sääntöjä sekä ovat
jatkuvasti sosiaalisessa kanssakäynnissä muiden kanssa.
Koen, että myös itse saan paljon, kun puhun pelaajiemme
kanssa myös jalkapallon ulkopuolisista asioista.
Lopuksi esittäisin toiveen
kokkolalaiselle jalkapalloväelle: Tulkaa ihmeessä katsomoihin myös meidän peleissämme.
Kentällä on paljon omia, seuran junioripolun läpikäyneitä
pelimiehiä ja tapahtumia
näissä otteluissa riittää koko 90
minuutin ajan. Myös Akatemia
tarvitsee paikallisen jalkapalloväen taakseen pärjätäkseen kesän otteluissa.
Aki Lyyski
Päävalmentaja
KPV Akatemia

Korona sekoitti
edustuksen kauden
Kausi 2020 päättyi pettymykseen
KPV OY panosti vahvasti
edustusjoukkueeseen, jotta
paluu Veikkausliigaan olisi tapahtunut juhlavuoden päätteeksi. Edellisvuonna kesken
kautta palkattu Jani Uotinen
jatkoi
vastuuvalmentajana
rinnallaan Niko Kalliokoski.
Lisäksi valmentajien tittelillä
oli romanialainen maalivahtivalmentaja Anthony Stoian,
fyysinen valmentaja Rasmus
Broberg ja henkinen valmentaja Petri Kangaskokko. Isoin
muutos nähtiin kauteen lähdettäessä pelaajistossa, jossa
pelaavasta
kokoonpanosta
vaihtui enemmän kuin puolet.

B-poikien Henri Iivonen tykkää pelata kentän keskustassa ja on
isossa roolissa KPV:n B-poikien joukkueessa.

Tulevaisuus näyttää ajallaan,
kuinka pitkälle heidän siipensä
jalkapalloilijoina kantavat.
Tie kehittymiseen pelaajana
on pitkä ja usein kivinenkin.
On selvää, ettei tuolla tiellä
ole minkäänlaisia oikopolkuja.
Usein olemme valmentajina
puhuneet pelaajillemme siitä,
kuinka kehittyminen esimerkiksi edustustason pelaajaksi
on pitkä ja raskas prosessi. Sen
vuoksi olemme pyrkineet Akatemiassa pitämään vaatimustason korkealla sekä harjoittelun
että oheistoimien kanssa. Pelil-

man ja harjoitusten kestokin
on välillä ollut jopa yli kahden tunnin. Fyysisellä puolella
olemme ottaneet askeleita oikeaan suuntaan ja koen että Akatemia on tulevalla kaudella entistä juoksuvoimaisempi sekä
kestävämpi ja hieman valmiimpi
kamppailupelaamiseen. Henkisellä puolella meillä
on vielä hieman tekemistä, sillä
siirtyminen junioripeleistä aikuisten maailmaan vie aina
jonkin verran aikaa ja tietynlainen naiivi lähestymistapa
pelaamiseen nostaa vielä monen pelaajan kohdalla päätään.
Olemme kumminkin pystyneet
tekemään niitä juttuja, joita me
pidämme pelaajakehityksen
kannalta tärkeinä. Esimerkiksi
olemme pystyneet tuomaan pelipaikkakohtaisen harjoittelun
mukaan arkeemme pysyvästi ja
ainakin minä koen sen elinehdoksi kehityksen tiellä.
Tulevalla kaudella tavoitteena on se, että pystymme pelaamaan suht tasaisen kauden
sarjan paremmalla puoliskolla
sekä kilpailemaan tasaisesti sarjakärjen kanssa. Useampi hieman kokeneempi pelaaja on
poistunut joukkueesta, joka
luonnollisesti näkyy päivittäisessä toiminnassa sekä varsinkin pelaamisessa siten, että
välillä vauhdin suhde järkeen
kasvaa liian isoksi. Ymmärrettävää, kun joukkue koostuu ensimmäisiä vuosiaan juniorisarjojen ulkopuolella pelaavista
pelaajista. Tavoitteenamme on
myös ollut hankkia pelillistä
laatua sekä osaamista ja varsin-

Kauden viralliset ottelut lähtivät hyvin käyntiin. Suomen
Cupin lohkovaiheen viidestä
ottelusta oli tuloksena sarja
2-2-1 ja kahdeksalla pisteellä

jatkoon lohkon kakkosena AC
Oulun perässä. Ensimmäisellä
pudotuspelikierroksella vastaan arvottiin HJK.
Korona sekoitti hyvin alkaneen kevään perinpohjaisesti. Harjoittelusulku alkoi
maaliskuun puolivälissä. Takaisin harjoitteluun osajoukkueella päästiin toukokuussa
ja täydellä joukkueella vasta
kesäkuun alussa. Ottelutaukoa tuli helmikuun lopulta lähes kolme kuukautta maalis-,
huhti- ja toukokuussa. Ennen
Cupin peliä HJK:a vastaan
KPV pelasi yhden harjoitusottelun (10.6 Jaro). Farmisopimus solmittiin edellisvuoden
tapaan GBK:n kanssa, mutta
tuosta sopimuksesta ei hyötynyt muut kuin Palloliitto farmin 1050 euron kirjaamismaksun muodossa.

Lopulta syksyllä Koronavuoden cupmestariksi pelannut HJK joutui juhannuksen
alla kohtuullisen eksoottiseen
paikkaan, sillä peli KPV:a vastaan pelattiin Ykspihlajan urheilukentällä Keskuskentän
ollessa vielä remontissa lämmitysputkien asennuksen ja
nurmimaton vaihdon vuoksi.
HJK:n rutiini riitti käsittelemään hyvin taistelleen KPV:n
yritykset ja helsinkiläiset ottivat rutiininomaisen 2-0 voiton.
Hyvä peli HJK:a vastaan
antoi lupauksia sarjakauden aloitukseen, joka tapahtui ennätyksellisen myöhään.
Sarja-avaus pelattiin KTP:a
vastaan uusitulla keskuskentällä lauantaina 27.6. Avausottelun jälkeen seurasi voitto
Mikkelistä, mutta sen jälkeen

tuli kolme tappiota putkeen ja
KPV jäi kauas kärjestä.
Ottelutuntuma ja fokus katosi Myllykoskelle suuntautuneen ottelun aiheettomaan
Koronahälytykseen. Tappiot
päävastustajille AC Oululle ja
VPS:lle saivat edustuksen johdon tekemään päätöksen valmentajan vaihdosta. Jani Uotinen astui sivuun VPS-pelin
jälkeen ja tilalle otettiin ”herättäjäksi” Miika Juntunen.
Miika Juntusen saapuminen KPV:n valmentajaksi nostatti suuria tunteita ympäri
Suomea. Mediakohu oli valtava alusta lähtien eikä edustus päässyt rauhoittumaan pelin äärelle missään vaiheessa.
Juntusen aikaa KPV:n edustuksen valmentajana kesti 13 päivää ja kaksi ottelua. Tuloksena
oli 4-0 voitto SJK-Akatemiasta

ja 4-0 tappio Jarolle. Sen jälkeen vastuuvalmentajaksi nostettiin Niko Kalliokoski ja hänelle kaveriksi toinen entinen
KPV-pelaaja Aki Sipilä. Kärki
oli jo tuolloin karannut.
Nikon ja Akin johdolla KPV
pelasi kauden viimeiset 15 peliä saldolla 6-2-7. Voitettujen
listalla olivat liigaan noussut
AC Oulu ja Jaro. AC Oululle
syyskuun tappio KPV:lle oli
kauden ensimmäinen. Tappio
sen sijaan koettiin esimerkiksi
putoaja SJK-Akatemialle.
Syksyn otteluista otettiin irti
se mitä saatiin. Omien junioreiden Santeri Mäkisen, Noa
Lehtosen, Pietro Kytölaakso
ja Aku Ahokankaan sisäänajo
edustusjoukkueen pelaavaan
kokoonpanoon oli paras satsaus tulevaan.
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Naiset pelanneet 50 vuotta
Kuluvana vuoten tulee kuluneeksi 50 vuotta naisjalkapalloilun kilpailutoiminnan
aloittamisesta Suomessa. Juhlavuoteen sopii hyvin, että naisten maajoukkue raivasi tiensä
seuraaviin EM-kisoihin, jotka
pelataan kesällä 2022 Englannissa.
Naisten jalkapalloilun edistäminen alkoi vuoden 1970
syksyllä Euroopan jalkaplloliiton UEFA:n aloitteesta. Samalla
UEFA toivoi kansallisten liittojen aloittavan naisten jalkapalloilun kehittämistyön.
Suomessa useat seurat tarttuivat UEFA:n aloitteeseen, niiden joukossa myös KPV. Seura
lähti kilpailutoimintaan mukaan heti vuonna 1971 kahden muun kokkolalaisseuran
eli GBK:n ja No Starsin tavoin.
Naisten Suomen mestaruudesta päätettiin pelata vuonna
1971 ensimmäisen kerran. Pelimuotona oli cup-menetelmä.
Sen avulla seulottiin loppuotteluun kaksi parasta pelaamaan
mestaruudesta. Finaaliin 51
joukkueesta selvisivät HJK ja
Vaasan joukkue.
Helsingissä syyskuussa 1971
pelatun ottelun voitti HJK ja
siitä tuli näin ensimmäinen
naisten mestaruuden voittanut
joukkue. Seuraavana vuonna
eli 1972 naisten sarjoja pelattiin jo sarjamuotoisina, mutta
joukkueet jaettiin eri lohkoihin.
Naisten jalkapalloilu Kokkolassa oli esillä jo talvella 1971,
jolloin portugalilainen seura
otti yhteyttä KPV:hen naisten
ottelun järjestämiseksi portugalilaista naisjoukkuetta vastaan. Se ottelu ei kuitenkaan
vielä toteutunut, koska naisten
harrastus Kokkolassa oli vasta
alkutekijöissään.
Mutta jo toukokuussa 1971
oltiin pidemmällä. Keskipohjanmaa uutisoi, että "joukko
täkäläisiä naisia ja neitosia
on vaatinut KPV:n johtoa viemään hanketta eteenpäin".
Uutisen mukaan aluksi olisi
tarkoitus keskittyä harjoitustoimintaan, mutta ystävyysotteluitakin pidettiin mahdollisina
ainakin muiden kokkolalaisten
seurojen kesken.
Elokuussa 1971 oltiin Kokkolassakin naisjalkaplloilussa
täysillä mukana ja cup-ottelut käynnissä. Naisten ottelut
pelattiin periaatteessa samoin
säännöin kuin miestenkin ottelut. Tosin peliaiaka oli aluksi
naisilla vain 20 + 20 minuuttia.
Ensimmäisxeksi selvittivät
paremmuutensa cupissa Kokkolassa GBK ja No Stars. No
Stars voitti keskinäisen ottelun
2-0 ja jatkoi eteenpäin.
Seuraavaksi oli KPV:n vuoro
kohdata No Stars keskusurheilukentällä.
Keskipohjanmaa
ennakoi
ottelusta tasaista: "Kokkolan
asiantuntevalla jalkapalloyleisöllä on todellinen tilaisuus tutustua tyttöjen taitoihin, mutta
on huomautettava katselijoille,
että he muistavat sen, että tytöt ovat harjoitelleet vasta keväästä saakka. Pojathan ovat
aloittaneet harjoittelunsa jo
melkein samanaikaisesti kuin

ovat oppineet kävelemään."
Lehti jatkoi: "Ottelusta tulee
muodostumaan varmasti värikäs ja vauhdikas, sillä molemmilla joukkueilla on takanaan
hyvä harjoituskausi ja kumpikin mielii cupissa jatkoon."
KPV:n kokoonpano tuossa
historiallisessa ottelussa oli
(suluissa pelinumerot) Leena
Suonperä (1), Leena Salo (5),
Eija Annelin (13), Kirsti Känsäkoski (15), Leena Känsäkangas
(19), Salla Telimaa (9), Mervi
Koivunen (16), Erja Hujanen
(17), Riitta Savolainen (24), Katariina Niskala (7), Laila Sammallahti (6), Anna-Maija Ahotupa (8), Lilli Salin (3), Sinikka
Sorvisto (18), Tarja Tamminen
(21) ja Paula Kolehmainen (4).
No Starsin joukkue muodostui seuraavista pelaajista: Maija
Orjala, Pirjo Haapala, Helena
Haukilahti, Pia Hagberg, Eila
Forsberg, Irma Ristiluoma,
Gun-Britt Casen, Riitta Rantala, Anneli Nyberg, Tuija Pollari, Terttu Heikkilä, Seija Mahlamäki, Marit Hedström, Leena
Hirvikoski, Irma Heinonen ja
Tuula Mylläri.
KPV:n joukkueessa mukana
ollut Laila Myntti, silloinen
Sammallahti, muistaa hyvin ensimmäisen pelikauden,
mutta ei juurikaan otteluiden
tapahtumia
- Aloitimme harjoittelun keväällä. Meillä oli pari kertaa
viikossa harjoituksia Hollihaan koulun pihalla. GBK ja
No Stars olivat aloittaneet jo
aiemmin.
Laila Myntti sanoo lähteneensä mukaan, koska oli jo
tottunut pelaamaan veljiensä
kanssa jalkapalloa.
- Nopeasti saatiin joukkue kasaan. Muun muassa koulutovereitani tuli mukaan joukkueeseen.
Laila Myntin mukaan joukkueessa oli hyviä pelaajia,
joista Anna-Maija Ahotupa,
Salla Telimaa, Katariina Niskala ja Riitta Savolainen pääsivät jopa maajoukkueen valmennusrinkeihin.
KPV:n ensimmäistä naisjoukkuetta valmensivat Tapio Salo
ja Asko Rintapää.
KPV:n ja No Starsin ottelua
edelsi rankka kaatosade, mikä
teki keskuskentän erittäin raskaaksi pelaajille. Ottelun voitti
No Stars 1-0. Ottelun ainoan
maalin ampui maalinedusruuhkasta Terttu Heikkilä ottelun avausjaksolla. Näin No
Stars jatkoi cupissa eteenpäin.
Keskipohjanmaan uutisen
mukaan toinen jakso sujui
selvemmin KPV:n hallinnassa,
mutta kunnon tekopaikkaa pelaajat eivät saaneet aikaiseksi.
"Tyttöjen pelin taso on huomattavasti kohonnut kevään
ensimmäisistä yrityksistä."
Otteluselostuksen laatinut
Nasta (Jalo Telimaa) luonnehti
No Starsin joukkuetta selvästi
voimakkaammaksi kuin KPV:n
tyttömäinen joukkue, "mikä
sekin raaskaalla kelillä painoi
jonkin verran vaa'assa"
Voittajien parhaiksi Telimaa
nosti vikkeläkinttuisen Terttu
Heikkilän ja puolustusta johtaneen Eila Forsbergin.
"Kentän teknillisimmät pe-

TPS:n Tiina Vatanen on pääpelitilanteessa vahvempi KPV:n Emmi Niskakangasta ja Sara Mynttiä
naisten liigan kamppailussa 1.8.2009.

laajat löytyivät kuitenkin
KPV:n riveistä. Katraiina Niskala ja Riitta Savolainen hallitsivat palloa jopa yllättävän
hyvin. Jälkimmäisen keskitykset olivat hienoja. Myös toinen
laitamenijä Anna-Maija Ahotupa esiintyi edukseen etenkin toisella jaksolla."
"Maalissa Leena Suonperällä
oli ensimmäisellä jaksolla huomattavasti enemmän töitä
kuin vastapuolen Maija Orjalalla. Eija Annelin ei antanut
vastustajalle rauhaa hetkeksikään ja Salla Telimaa lakaisi
keskustan Leena Känsäkankaan ja Erja Hujasen avustuksella, raportoi Nasta ottelua ja
kertoi ottelun yleisömääräksi
yli 300 katsojaa.
Naisten ensimmäinen kausi
huipentui venetsialaislauantaina keskuskentällä pelattuun
KPV:n ja GBK:n otteluun, jota
luonnehdittiin naisten kaupungin mestaruusotteluksi.
KPV voitti kaupungin mestaruuden lyötyään GBK:n niukasti 1-0 (0-0). Ratkaisumaalin
teki Katariina Niskala toisen
jakson 17. minuutilla ohjattuaan pelivälineen päällään maaliin kulmurin jälkitilanteesta.

Keskipohjanmaassa ottelua
luonnehdittiin erittäin tasaiseksi. KPV hallitsi avausjaksoa,
mutta toinen jakso oli enemmän GBK:n hallintaa. GBK:lla
oli toisella jaksolla vahva painostuskausi, mutta ylähirttä lähemmäksi maalia eivät laukaukset osuneet.
"Tasoltaan ottelu kohosi jo
aika mukavaksi. Tyttäret ovat
edistyneet roimasti keväästä
pallon käsittelyssä ja pelissä
oli myös annos hyvää peliajatusta mukana."
Mestaruusottelua seurasi keskukentällä lehtiuutisen mukaan parisataa katsojaa.
KPV:n joukkueesta palkittiin
maalivahti Leena Suonperä.
Lehden mukaan puolustuksen
varmimmat olivat Leena Salo,
Eija Annelin ja Salla Telimaa ja
ketjun osaavimmat Riitta Savolainen, Katariina NIskala ja
Anna-Maija Ahotupa.
GBK:n parhaana palkittiin
Riitta Hekkala, jonka "potkuissa on voimaa ja otteissa
taitoa." Ketjussa vaarallisimmat olivat Seija Ohvo ja Gitta
Nylen.
Ottelun päätteeksi voittajajoukkue KPV sai vuodeksi hal-

Satu Kivijärven tyylikästä pallonhallintaa.

tuunsa komean kiertopalkinnon.
Edellä on kuvattu naisten
ensimmäistä jalkapallokautta
KPV:n näkökulmasta 50 vuotta
sitten. Ja kehitys oli sen jälkeen
nopeaa. KPV:n naiset nousivat ensimmäisen kerran 1974
SM-sarjaan. Nousujoukkueen
runko koostui ensimmäisenä
vuotena 1971 mukaan tulleista
naisista.
Mutta naisjalkapalloilulla on
vieläkin pidemmät juuret Kokkolassa. Naiset harrastivat jalkapalloa Kokkolassa jo sotavuosina. KPV:n naisjoukkue
pelasi silloin muutaman ystävyysottelun vuodessa oman
piirin alueella.
KPV:n silloisessa naisjoukkueessa pelasivat Sirkka Pohjonen, Aili Kotilainen, Linnea
Honkonen, Annikki Linna, Esteri Hakala, Kerttu Kärkkäinen,
Toini Uusikartanao, Lilja Rokala, Rauni Kärkkäinen, Helvi
Åivo, Anita Vantunen sekä Salmela, Heikkilä, Hyvärinen ja
Toropainen, joiden etunimet
lehtiuutisista puuttuivat.
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Katri Mattson muistaa kasvupaikkansa

Kokkolassa oiva ympäristö
jalkapalloilijaksi kasvulle
Arvoisat Pallo-Veikko lehden
lukijat, hyvät KPV-perheen jäsenet ja jalkapallon ystävät,
Lähetän Suomen Palloliiton
tervehdyksen ja onnittelut juhlivalle seurallenne vanhaan kotikaupunkiini Kokkolaan. 90
vuotta on hyvin kunnioitettava
ikä ja kuten kaikki tiedämme,
seuran historia on ollut värikäs. Kokkolassa on jalkapallolla
pitkät perinteet ja Kalahallin
hiekasta noussut seura on löytänyt hienosti paikkansa niin
Keski-Pohjanmaan kuin koko
Suomenkin jalkapallokartalla.
KPV on osa Kokkolan DNA:ta, ja
hieno osa onkin. Hienoimpana
kruununa tästä on varmasti
vuoden 1969 Suomen mestaruus. Asiantuntijakatsomo, vastustajille nasevia kommentteja
heittävä kotiyleisö sekä jälkipelit torin laidalla ovat myös pitkään kuuluneet kokkolalaiseen
jalkapalloon, siinä missä maajoukkuepelaajia tuottava laadukas junioriputkikin. Ja tästä
roolistaan maajoukkuepelaajien
hedelmällisenä kasvupaikkana
Pallo-Veikot voikin olla ylpeä.
Työtä on siis Kokkolassa tehty
oikein ja pitkäjänteisesti, jotta
Suomen huippu on lähempänä,
eikä vain yksilöinä, vaan myös
seurana. Useamman vuoden
panostus näkyy siinä, että KPV
toimii jälleen Keski-Pohjanmaalaisen jalkapallon lippulaivana.
Entisenä kokkolalaisena on ollut ilo seurata KPV:n nousua lähemmäksi Suomen eliittiä ja
visiittiä Veikkausliigaan, vaikka
se jäikin harmittavan lyhyeksi.
Myös KPV:n vuodet Naisten Liigassa 2009 & 2010 lämmittivät
mieltäni. Oli ilo huomata, että
nyt myös naisten joukkue on
palautettu osaksi KPV:n toimintaa, täten mahdollistaen luonnollisen jatkumon pelaajakehityksen polulla sekä tytöille että
pojille.

Vaikka omina juniorivuosina ei KPV:llä ollutkaan tyttöjoukkueita, sain silti oman
kokemukseni osana vihreätä
perhettä.
Valmistautuessani
naisten maajoukkueen kanssa
vuoden 2009 EM-lopputurnaukseen, oli edustamani VfL Wolfsburgin kausi naisten Bundesliigassa Saksassa jo päättynyt,
eikä joukkueharjoituksia enää
ollut. Minulle kuitenkin tarjoutui mahdollisuus harjoitella
KPV:n B-poikien kanssa viimeinen kuukausi ennen kisaleirin
alkua, ja tästä suuri kiitos silloiselle B:n valmentajalle Hautamäen Keijolle.
Kokkolassa ympäristö jalkapalloilijana kasvamiseen oli ja
on edelleen oivallinen, ja tästä
olenkin aina ollut hyvin kiitollinen. Lyhyet välimatkat taitettiin
pyörällä, ja treenipaikkoja löytyi
aina - niin kesäisin kaupungin
lukemattomilta viheriöiltä, kuin
talvisin Kippari-hallista - edes
se muutama neliömetri hallin
nurkasta. Myös treenikavereita
löytyi aina – kiitokset siis myös
useille viherpaitoja edustaneille
kavereilleni, joiden kanssa vietettiin pitkät ajat Santahaassa ja
Kippari-hallilla syöttöjä, keskityksiä, maalintekoa tai kikkoja
hioen.
Pienestä asti sain seurata vihreäpaitojen pelejä Keskuskentällä, junnuvuosina mm.
Sorviston Markoa fanittaen, ja
myöhemmin omien ystävieni
otteita analysoiden. Edustusjoukkueen pelejä tulee varmasti
seurattua edelleenkin – vaikka
oman ikäluokkani edustajia ei
enää kentällä näykään, on ilo
seurata vanhan luokkakaverini,
Kalliokosken Nikon otteita penkin päässä. Tsemppiä siis kauteen Niko, Sebu ja muut!
Suomen Palloliitto aloitti vuoden 2020 alusta uudella organisaatiolla, kun piiriorganisaatiot

jäivät historiaan. ”Seurojen Palloliitto” on tänä hyvin erikoisena ja haastavana korona-aikana startannut toimintaansa ja
elokuussa hyväksyttiin Turussa
järjestetyssä historian ensimmäisessä Seurojen kokouksessa
uusi suomalaisen jalkapallon ja
futsalin strategia seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Missiomme on edelleen: Jalkapalloa jokaiselle
ja visiomme on nyt: Menestyvä jalkapallomaa – hyvinvoinnin kasvattaja.
Menestyvästä
jalkapallomaasta hyvänä esimerkkinä
toimii varmasti viimeisen 1,5
vuoden aikana saavutetut historialliset 3 aikuisten arvokisapaikkaa: ensin Huuhkajat, sitten
Helmarit ja nyt vielä miesten
futsal-maajoukkuekin. Meillä
on siis hienoja hetkiä varmasti
edessä, ja toivottavasti suomalainen futisperhe pääsee nauttimaan tästä buumista vielä pitkään.
Tuota visiossamme mainittua
hyvinvointia Kokkolan PalloVeikot kasvattaa Keski-Pohjanmaalla erinomaisesti. Nykyään
seuralla on edustusjoukkueiden ja akatemian lisäksi sekä
tyttö- että poikajunioreita,
mutta myös perhefutista.
Me Suomen Palloliitossa haluamme olla Kokkolan PalloVeikkojen apuna toiminnan
kehittämisessä. Olemme seuroja varten. Uudessa organisaatiossa, Seurojen Palloliitossa,
haluamme myös olla entistä lähempänä seuroja ja toimia yhtenäisesti ja tasalaatuisesti koko
maassa. Yhtenä konkreettisena
esimerkkinä tästä avusta on
UEFA SROI-mallinnus, jonka luvut kertovat jalkapalloon sijoitetun pääoman tuotosta. KPV:n
merkityksestä Kokkolan talousalueella kuulemme lisää, kun

Katri Mattson on Palloliiton varapuheenjohtajana mukana sanelemassa suomalaisen jalkapallolaivan suuntaa.

kesäkuun aikana julkaistaan luvut, joihin on laskettu mukaan
niin jalkapallon taloudellisia,
terveydellisiä kuin sosiaalisiakin hyötyjä.
Omiin silmiini Pallo-Veikoista huokuu ulospäin hieno
yhteisöllisyys. Vihreä ja vireä
perhe, joka ottaa aktiivista roolia yhteiskunnassa mm. kampanjoimalla koulukiusaamista
vastaan #HyväVeikkoEiKiusaakampanjalla. Yhteisöllisyydellä
on merkittävä arvo seuralle, ja
suomalaiselle urheilulle yleensä.
Sadat ihmiset tekevät jalkapallon eteen kunniakasta työtä.
Ja me olemme Suomen Palloliittona hyvin kiitollisia siitä
työstä mitä ihmiset jalkapallon
eteen tekevät – Suomalainen jalkapallo, eikä urheilu ylipäänsä,
pyörisi ilman vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka jaksavat laittaa itsensä likoon vuodesta toiseen. Yhteisöllisyys korostuu
erityisesti näinä haastavina aikoina koronapandemian jyllätessä ympäri maailmaa – sen

olemme varmasti jokainen huomanneet. Jalkapallo tuo valtavasti merkitystä ihmisten elämään, oli se sitten liikuttajana,
elämyksinä tai puheenaiheena,
mutta jalkapallo myös luo hyvinvointia ympäristöönsä.
Kiitos Kokkolan Pallo-Veikoille siitä, että olette omalta
osaltanne tekemässä hyvää ja
liikuttamassa eri ikäisiä ihmisiä. Tällä on valtavan suuri arvo
meidän yhteiskunnallemme.
Haluammekin liittona tukea
seuran juniorivalmentajien kehittämistä 500 euron arvoisella
lahjoituksella juhlan kunniaksi.
Kiitos kaikista näistä 90 vuodesta ja menestystä ja jalkapallon iloa seuraaviin vuosikymmeniin!
Futisterveisin,
Lottelundin kasvatti
”Nokso”Katri Mattsson
(ent. Nokso-Koivisto)
Palloliiton
1. varapuheenjohtaja
100 A-maaottelua

T11 kohti futiskesää kehittyminen ja peli-ilo kiikarissa

Simo Kattilakoski

Voi sen joukkuekuvan ottaa näinkin.

Vuonna 2011 syntyneet tytöt pelaavat toista kautta itsenäisenä
joukkueena, vaikkakin iso osa tytöistä harrastaa jalkapalloa jo viidettä vuotta! Viimeisten 1,5 vuoden aikana on upeasti saatu yli
10 uuttakin pelaajaa. Tärkeitä periaatteita joukkueelle ovat mukavien yhteisten kokemusten lisäksi
pelaamisen ja liikkumisen ilo, ryhmässä toimimisen taidot sekä kehittyminen jalkapalloilijana. Menestystäkin on kentillä ehditty
niittää, mutta vähintään yhtä hienoa on ollut se, että joukkueen tavoitteet ovat jo näinkin lyhyessä
ajassa toteutuneet hienona yhteishenkenä ja ystävyyssuhteina joukkuetoiminnan ulkopuolellakin.
Olemme talvikaudella harjoitelleet kahdesti viikossa Kipparihallissa ja kerran viikossa painisalilla.
Treenit ovat sujuneet hyvin, ja
sekä yksilötaidoissa että joukkuepelaamisessa on otettu isoja kehitysharppauksia. Turnauksia oli talvikaudelle suunnitteilla jopa neljä
kappaletta, mutta kaikki luonnollisesti peruuntuivat. Erityisesti
harmittaa ONSin ja SJK:n järjes-

tämien kutsuturnausten peruuntuminen. Peliminuutteja on silti
saatu, sillä harjoituspelejä on joulun jälkeen pelattu kaikkiaan huikeat 17 kappaletta. Olemme pelanneet sekä tyttöjä että poikia
vastaan, kaksi vuotta nuoremmista kaksi vuotta vanhempiin,
sekä 5v5 että 8v8. Kyllä jalkapallokaupungista aina peliseuraa löytyy!
Kesän suunnitelmat koostuvat
tällä hetkellä kahdesta piirisarjasta
(T10 ja T11), Kokkola Cupista ja
syyskuun Hippo-turnauksesta Jyväskylässä. Stadi Cup oli tänäkin
vuonna kalenterissa, mutta tämä
kokemus jää nyt edelleen odottamaan. Joukkueessa on tällä hetkellä 26 pelaajaa, neljä valmentajaa ja maalivahtivalmentaja,
sekä tietysti myös joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Vanhempia unohtamatta! Toivon mukaan
vanhemmatkaan eivät ole meitä
unohtaneet, vaikka eivät puoleen
vuoteen ole päässeet toimintaan
osallistumaan, ja ovat faneina
kentän laidalla meitä kannustamassa, kun se on taas mahdollista!
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Kokkola on urheilukaupunki
Neljä vuotta Kokkolassa asunut
urheiluvälinekauppias
Tommi Martikainen kuvaa
Kokkolaa todelliseksi urheilu-

kaupungiksi. Martikaisen mukaan Kokkolassa on useissa
lajeissa perinteisiä urheiluseuroja, mikä myös näkyy mo-

Sydänystävällistä palvelua,
nyt myös
verkkoapteekista.

www.kokkolanverkkoapteekki.fi

Vanhat pelimiehet pitävät edelleen yhtä. Esa Korhosen mökille kokoonnutaan parhaaseen kesäaikaan pikku kisailujen ja hyvän ruuan merkeissä. Tässä SM-sarjan kaksinkertaisen maalikuninkaan Hannu Lambergin tikkanäyte. Arvostelutuomareina Olli Peltoniemi ja Matti Leskelä.

Sakari Telimaa
johtaa pappoja
Avoinna
ma-pe 9-20
la 9-18
su 12-18

Prismakeskuksessa

Pappojen johtopuikko on
Sakari Telimaan käsissä.

Joukkuehenki
luodaan bussissa

Eero Vantusen ja Veikko Salon 1997 seuran alajaostoksi
perustamalla
Pappakerholla
käynnistyi talvella jo 24:s elinvuosi. Se alkoi sikäli merkittä-

vällä tavalla, että perustamisesta saakka jaostoa johtanut
ja toimintaa hyvin ideoinut
Eero pyysi tehtävästä vapautusta. Se hänelle suotiin, kun
mies helmikuussa saavutti jo
kunnioitettavan 90 vuoden ikäpaalun. Toki toivottiin ja uskotaan häntä nähtävän jatkossakin pappakerhon tilaisuuksissa.
Pappakerhon suitsien ohjauksesta valittiin jatkossa hoitamaan Sakari Telimaa. Koska
pappakerhon jäsenistö on koronan määritelmän mukaan
riskiryhmäläisiä, niin yhteisiä
kokoontumisia ei ole pystytty
järjestämään. Tietyistä perinteistä on silti pidetty kiinni eli
on sytytetty kynttilöitä edesmenneitten seuran aktiivien
haudoille ja huolehdittu tasavuosia täyttävien muistamisesta. Eeron tapaamiskäynnin
ohessa pappojen edustajat vierailivat tervehtimässä Ahti Saloa.
Vajaa parikymmentä pappaa

osallistui
kesätapahtumaan
Korhosen Esan ja Kaijan huvilalla Morsiusaaressa. Siellä kisailtiin erilaisia lajeja leikkimielellä, saunottiin, syötiin ja
muisteltiin joukolla omia pelitapahtumia. Pappakerhossa on
jäsenmäärä pysytellyt 50 tuntumassa. Jäsenjoukkoa on vuosittain kasvatettu lähinnä edustusjoukkueessa pelanneista ja
tänä vuonna ovat vuorossa
vuonna 1976 ensimmäiset sarjaottelunsa KPV:ssa pelanneet.
Toimintaan osallistumista tällä
”säännöllä” tullaan nyt tarjoamaan Jari Peränevalle sekä Rolf
ja Bo-Erik Mannströmille. Koronan aikana ovat joukosta poistuneet Jukka Niemi ja Jarmo
Isohanni.
Heti kun koronarajoitukset
sallivat, niin toivottuja tapaamisia tullaan järjestämään ja
jatkamaan tätä suomalaisessa
jalkapalloilussa tiettävästi ainutlaatuisen pitkään jatkunutta toimintaperinnettä.

Varaa peli- ja turnausmatkasi www.dahlbus.fi

info@dahlbus.fi
010-504 9142

Perinteenä palvelu jo 80 vuoden ajalta
• Hautauspalvelut
• Kukkakauppa
• Pitopalvelu
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet

Hautaustoimisto Mattsson Oy, Hakalahdenkatu 76, 67100 Kokkola
Puh. 068312303 / 068224611. Iltaisin 040-500 9380

Tommi Martikaisen arjessa työ ja harrastus tukevat toisiaan.

nella tavalla.
Tommi Martikainen on
Terhi-vaimonsa kanssa toiminut itsenäisenä yrittäjänä
Kokkolan Intersportissa vuoden verran.
Martikaisen mukaan korona
on viimeisen vuoden ajan vaikuttanut merkittävästi suomalaisten ja siten myös kokkolalaistenkin liikuntatottumksiin.
- Aikuisten sisäliikunta loppui koronan myötä käytännössä kokonaan. Siksi ihmiset
alkoivat etsiä vaihtoehtoisia
liikuntamiuotoja. Niinpä kaikenlainen ulkoilu ja ulkona
liikkuminen lisääntyi selvästi
viime keväästä lähtien.
Kuin pisteeksi iin päälle päättyneestä talvesta tuli runsasluminen, mikä kasvatti hiihdon
suosiota.
- Toivottavasti ihmisillä jää
liikkuminen päälle vastasiuudessakin Tommi Martikainen
sanoo.
Urheilukauppiaan on tehtävä
seuraavan sesongin tavaravalikoimavaraukset hyvissä ajoin.
Myynti pitäisi osata ennakoida
vähintään puoli vuotta etuajassa.

- Kyllähän se on aina riskinottoa, mutta se kuuluu yrittämiseen, Martikainen sanoo.
Martikainen myöntää suksikaupan käyneen vilkkaana
viime talvena.
- Yleisimpien jäykkyyksien ja
pituuksien suksista tuli lopputalvesta pulaa. Me lähdemme
myös siitä, että suksen ostajalla
on tyytyväisyystakuu.
Tommi Martikainen on kauppiaan työnsä ohessa myös aktiiviurheilija ja valmentaja.
Martikaisen oma laji on pyöräily. Hän kuuluu GIF-Chebici
Teamiin, joka saavutti viime
kesänä maantiepyöräilyn joukkueajossa SM-kultaa.
Martikaisen mukaan Kokkola ympäristöineen sopii hyvin pyöräilijän harjoitteluun.
- Mäkien tai kovien maastojen puutteesta ei ole haittaa.
Harvoin kilpailujakaan järjestetään kovissa ja raskaissa
maastoissa, Martikainen luonnehtii.
Tommi ja Terhi Martikainen
muuttivat Kokkolaan neljä
vuotta sitten Lempäälästä.
- Olin kiinnostunut vetovas-

tuusta Kokkolassa, kun ketju
etsi Intersportilla uusia vetäjiä
Kokkolaan. Vuosi sitten aloitimme itsenäisinä yrittäjinäTommi Martikainen on syntynyt Vaasassa, mutta varttunut Kuopiossa. Terhi Martikainen on kotoisin Turusta.
Martikaisilla on molemmilla
vahva kestävyysurheilutausta
pyöräilystä ja hiihdosta. Pyöräilyssä he edustivat GIF:ää jo ennen kuin muuttivat Kokkolaan.
Martikainen sanoo yrityksen
olevan vahvasti mukana seuroihin liittyvässä toiminnassa.
- Urheilutaustamme takia
ymmärrämme seurojen tarpeita hyvin.
Tommi Martikainen on
vahvasti mukana myös pyöräilyvalmennuksessa.
Hän
valmentaa muun muassa huippupyöräilijä Lotta Henttalaa
sekä paratriotlinisti Liisa Liljaa. Lisäksi Martikaisella on
valmennukseen 20 muuta urheilijaa.
- Kyllä aikaa riittää myös valmentamiseen, Martikainen toteaa.
Simo Kattilakoski

Mestaruuden tunnelmissa
Seuraavaan on tallennettu
muutamia lehdistöstä poimittuja lausuntoja mestaruuden
varmistuttua 1969.
Risto Hautala, KPV:n kapteeni: - Kukapa tietäisi vaikkapa sairastuisi, jos liian äkkiä lopettaisi harjoitusrääkin.
Reino Sarlin, KPV:n valmentaja: - Puheenjohtajamme
Olli Telimaa heitti keväällä
”huulen”. Jos mestaruus tulee, saatte matkustaa vaikka
pohjoisnavalle, joten sinne
me nyt taidamme reissata.
Goal, Etelä-Suomen Sanomat: - Liian vähän huomiota on kiinnitetty KPV:n
ensin saavuttamaan mestaruuteen. Pojat varmistivat jo
aikaisemmin kultansa. Tämä
mestaruus tietää ankeita aikoja muille mestaruussarjalaisille ensi vuonna. Kokkolalla
on nyt sellainen reservikaarti,
jollaista ei ole maajoukkueellakaan. Kuka tietää, vaikka
ensi vuonna Arvo Lambergilla olisi vaikeuksia sopia
aloituskokoonpanoon.
Voitto Sulander, HS: Kokkolan 48x22 metrin kokoinen sisähalli ja elokuusta
lähtien käytössä ollut oma
kenttä takaavat hyvät puit-

teet ensi kaudeksikin. Mutta
se ei riitä. Näihin puitteisiin
kuuluvat ne kymmenet ja sadat kpv:läiset, jotka ovat vuosien varrella olleet osaltaan
auttamassa
mestaruuteen.
Väinö Paavolainen, Jukka
Peltoniemi, Matti Järvi, Eero
Lumppio, Kaj Huuhka ja monet, monet muut ovat kantaneet kortensa kekoon, jotta
kaikki sujuisi nyt ja tulevaisuudessa samaan tyyliin.
Eero Porkka, I-S Jorma Pönkäsen voittomaalin jälkeen:
-Ja tästäkös ”Kippari showaamaan. Hän tanssi kuin
se hovinarri siinä mestarin ja
haastajan välisessä parranajokilpailussa, heittipä vielä keskikentälle kiiruhtaessaan pienet kärrynpyörätkin päälle.
Kai Pahlman on saanut Arvo
Lambergissa oivallisen kilpailijansa. Luunmurskaaja Lamberg osoitti grass-showssaan
olevansa kehityskelpoinen
taitelija.
Jouko Heinonen, HS: - Arvo
Lambergista on kirjoitettu
paljon pahaa. Ihme juttu –
eihän kiltimpää miestä löydy
mistään.
Kalevi
”Heru”
Tiainen
KPV:n joukkueenjohtaja: -

Pinnarahat ovat selviä asioita
Corner, Suomen Urheilulehti: - Tunnen muutaman
palloilumiehen kanssa oikeutettua vahingoniloa niitä
seuroja kohtaan, jotka ovat
pyrkineet hankkimaan muualta pelaajia. KPV on oivaltanut, että tuttuja kavereita on
paljon helpompi valmentaa.
Vahingoilo johtuu myös pallokirjan sivuilta luettavasta
tosiseikasta: ”Viime talvena
KPV:n joukkueeseen ei siirtynyt muualta yhtään pelaajaa!
Timo Tiikeri, Suomen Urheilulehti: Kotikaupungissa
sentään 6000 katselijaa heräsi viimeisessä ottelussa antamaan tunnustuksen maan
parhaille. Sen sijaan Suomen
Palloliitossa nukuttiin loppuun asti. on kuvaavaa, että
Lahdessa oli mitaleja jakamassa vain SPL:n hallituksen sikäläinen jäsen ja että
täysin tyylittömän tilaisuuden korkein vieras oli todellakin vieras mies, kenraali
Helsingin Sanomista. Olympiastadionilla olisi vastaavaa
juhlatilaisuutta varmasti kunnioittanut läsnäolollaan pitkä
rivi tummatakkisia yllättävän
terve puna kasvoillaan.

Arvo Lamberg tuli kauden päätösottelussa 1969 toisella jaksolla
täyttämään loukkaantuneen Gunnar Isosaaren paikan. Hyvin
sen tekikin, kuten tämä Suomen Urheilulehdessä julkaistu piirros
todistaa.

Talentin tunnistaminen

Tämän kuvan sanoma palauttaa -70 luvun alun tapahtumat nykypäivään. Tuolloin KPV oli joka
toinen vuosi SM-mitaleilla, mutta valmentaja Olli Peltoniemi sai mitalinsa vasta 50 vuotta myöhemmin. Mitalien jakotapahtumaa olivat puolisoineen juhlistamassa Ollin kanssa samoina mitalivuosina (1971, 1973, 1975) joukkueessa pelanneet ”Vessu”, ”Hami” ja ”Sirri”. Takana vas. Hannu
ja Ritva Lamberg, Minna ja Vesa Kallio sekä edessä istuvat Kaija Korhonen, Olli ja Vuokko Peltoniemi sekä Esa Korhonen.

Väite: Talentin tunnistaminen ei
ole helppoa.
Jotta esitettyä väitettä voidaan
yrittää purkaa, tulisi määritellä
mitä tarkoitetaan talentilla.
Usein lahjakkuudella ja talentilla tarkoitetaan samaa. Lahjakkuus määritellään synnynnäiseksi taipumukseksi olla hyvä
jossakin. Lahjakkuudesta talenttiuuteen siirtyminen vaatii kovaa ja oikeanlaista harjoittelua
tai ainakin paljon harjoittelua

taitojen kehittämiseksi.
Missä kohtaa tai missä iässä
voimme käyttää sanaa talentti?
Pitäisikö talentin sijasta käyttää
sanaa potentiaali, sillä talentti
sana kielii jostakin pysyvästä?
Miten saadaan lahjakas harjoittelemaan potentiaaliseksi?
Ilman innokkuutta ei kova harjoittelu todennäköisesti toteudu.
Voimmeko me lisätä lasten in-

nokkuutta, ja jos voimme, niin
miten?
Mikä on sidosryhmien ja ympäristötekijöiden, eli olosuhteiden vaikutus?
Voidaan ajatella, että lahjakkaasta pelaajasta, tulee potentiaalinen tulevaisuuden pelaaja,
jos hän on siis innokas ja olosuhteet sen sallivat.
Uskon, että hyvällä ja innostavalla valmennuksella potentiaa-

liksi kasvamiseen voi vaikuttaa.
Kokonaiskuvan
muodostaminen jokaisesta pelaajasta ja
hänen potentiaalistaan koostuu mm. teknisisistä, taktisista,
fyysisistä ja henkisistä ominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia
pitäisi pystyä jollain tapaa mittaamaan, ja mittaaminen vaatii testaamista. Valmiita kaiken
kattavia testejä ei vielä ole kehitetty.

Lopuksi haluaisin sinun tutustuvan sisäisen ja ulkoisen motivaatioon ja miettimään miten
niitä itse käytät, sillä innokkuuteen liittyy motivaatio.
Kuten varmaan huomasit, niin
vaikuttavia tekijöitä on paljon ja
potentiaalisuuden arviointiin
vaikuttaa myös arvioijan näkemys.
Tomi Virta
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Jalkapallohistorian ikimuistoinen vuosi 1969
Suomen mestarit 1969 Kokkolan Pallo-Veikot

Tasavallan paras jalkapallojoukkue 1969 kuvattiin totisine ilmeineen ”Sannanrannan Stadionilla” kauden päätteeksi. Edessä istumassa vas. Kalevi Tiainen, Olavi
Paavolainen, Raimo Sorvisto, Mikko Koivisto, Juhani Paavolainen, Gunnar Isosaari, Seppo Mäkelä, Tapio Raatikainen, Hannu Lamberg ja Reino Sarlin. Seisomassa
vas. Aulis Mäntylä, Raimo Vainio, Arvo Lamberg, Risto Hautala, Esa Korhonen, Kai Mäkinen, Jorma Pönkänen, Erik Mäkelä ja Asko Rintapää. KUVA: Leo Torppa.

TIE SUOMEN
MESTARUUTEEN
Kevätkierros:
Ässät-KPV 1-1, KPV-Haka 1-0,
KPV-TPS 2-0, KuPS-KPV 1-0
I-Kissat-KPV 0-3, KPV-KTP 2-0,
Lahti 69-KPV 0-2, MP-KPV 0-1,
KPV-Elo 2-1, HJK-KPV 3-2,
KPV-Reipas 1-0
Syyskierros:
KPV-Ässät 5-1, Haka-KPV 1-0,
TPS-KPV 1-4, KPV-KuPS 0-1,
KPV-I-Kissat 2-0, KTP-KPV 0-4,
KPV-Lahti 69 4-0, KPV-MP 2-0,
Elo-KPV 1-2, KPV-HJK 1-0,
Reipas-KPV 2-3

Maakuntasarja 1969
KPV
KuPS
HJK
Reipas
MP
I-Kissat
Haka
TPS
Elo
Lahti
KTP
Ässät

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
13
11
10
10
10
10
9
7
6
2
1

1
6
5
6
6
5
3
4
7
3
2
4

4
3
6
6
6
7
9
9
8
13
18
17

44–13
47–24
50–32
40–24
43–33
52–30
40–25
44–40
35–40
20–41
26–66
19–92

35
32
27
26
26
25
23
22
21
15
6
6

Matkan varrelta
KPV:n syntysanat kirjattiin
12.10. 1939 klo 18.00 Kahvila Maximissa Mercuriuksen
kiinteistössä Uuno Korpelan
nuijankopautuksella. Ensimmäiseen KPV:n johtokuntaan
valittiin Oskari Niemi, Veikko
Helander,
Oiva
Saranne,
Veikko ja Frans Wikström,
Onni Liimatta ja Kyösti Peura.
Alkuunlähtöä kevensivät sen
ajan ”Matti Laitiset” kuten Oskari Niemi, Huhtamäen tehtaat ja kolme jalkapallokenkäparia lahjoittanut Björklundiin
Rautakauppa.

1930-luku

Ensimmäisellä vuosikymmenellä mustapaitainen ja valkohousuinen edustusjoukkue
etsi vielä paikkaansa Suomen
jalkapallokartalla pelaamalla
lähinnä
ystävyysotteluita.

Käynnistystä haettiin myös
pelaamalla Palloliiton alasarjoissa, kun sodan uhka kasvoi
kohti vuosikymmenen loppua.
Silti jo 1933 saatiin jalkeille
kakkosjoukkuekin ja 1938 ensimmäinen juniorijoukkue,
jonka riveissä pelasi myös Suomen urheilun suuriin nimiin
myöhemmin noussut Jukka
Uunila. Taloutta kohennettiin erilaisilla arpajaisilla. Valmennusvastuu oli lähinnä taitopelaajana arvostetun Onni
Liimatan ja Uno Dahlströmin –
Olli Telimaan isän – vastuulla.
Muutamat
alkukuukaudet
seura tunnettiin nimellä Kokkolan Pallo-Toverit.

1940-luku

Vaikka sodan vuodet heijastuivat seuran toimintaan, niin
toki pallo sai kyytiä Kokko-

lassa lähinnä KPV:n ansiosta.
Miehet kävivät rintamalta lomillaan pelaamassa ja tuolloin puki KPV:n pelipaidan
päälleen myös Antti Pohjonen, josta myöhemmin tuli
Vaasan läänin maaherra. Telimaan veljestrio oli näyttävässä
roolissa, kun seura nostettiin
kansallisen jalkapallotietouteen. Erkki ”Lunki” Telimaa
teki 1946 KPV:lle yhäkin voimassa olevan yhden sarjapelin maaliennätyksen, 7 maalia
ja velipoika Olli jäi vain maalin heikommaksi. 1949 oli jalkeilla yksi seuran historian tasokkaimmista joukkueista ja
eläteltiin jopa nousua mestaruussarjaan.

1950-luku

Tämä vuosikymmen oli kasvun aikaa ja osin vakiinnut-

Sattumuksia
Pallo-Veikkojen
pelivuosilta
Palloliiton sarjoissa suurin sarjaotteliden kotimainen katselijamäärä 15 000 on Jalkapallokirjan
mukaan ollut 1983 ottelussa Ilves - KPV ja KPV oli toisena osapuolena myös neljänneksi väkirikkaimmassa ( 13 567 ) ottelussa
HJK - KPV 1969.
Ykkösen ottelutilaston 20 parhaan joukossa on KPV:n värejä
kantaneista Asko Uusitalo 210
ottelulla sijalla 12 ja Juri Kinnunen on 207 ottelullaan sijalla 14. Maaliseppojen tilastossa
Kalle Multanen pitää Ykkösen

tamisen hakua, kun kolme
kautta piipahdettiin vauhtia
hakemassa maakuntasarjan
tasolla, nykyinen Kolmonen.
Seurassa varttui jo ensimmäinen maajoukkueeseen yltänyt
palloveikko, Hannu Vainio. Junioripelaajan tapaturmainen
kuolema jääpallopelissä vähensi kiinnostusta lajiin. Uusi
laji jääkiekko, jonka KPV oli
1949 tuonut Kokkolaan, imi
vähitellen loputkin mehut
jääpalloilusta. KPV oli sentään
lähellä nousua jääkiekon mestaruussarjaan, mutta se tyrehtyi Jääkiekkoliiton tekemään
sarjajakomuutokseen. Seuraavalle kymmenluvulle lähdettiin suurin odotuksin, eikä petytty, kun jalkapallossa oli nyt
palattu Suomisarjaan.

1960-luku

Kuudes vuosi tällä uudella
vuosikymmenellä on ollut ainakin toistaiseksi seuran suurin
vuosi. Reino Sarlinin ja Kalevi
Tiaisen johdolla hyödynnettiin
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A-nuoret

Suomen nuoret jalkapallomestarit 1969 kuvattuna ilman hymym häivää ”Sannanrannan Stadionilla”. Edessä istumassa vas. Jukka Peltoniemi ja Matti Järvi. Penkillä
istuvat vas. Matti Isosaari, Kari Sorvisto, Olli Mäntylä, Raimo Suutari, Mauri Peränevä, Kari Marmila, Tapio Raatikainen ja Vesa Kallio. Seisomassa vas. Pekka Karelmo, Ari Sorvisto, Ilkka Kangas, Markku Pirttimäki, Olli Karila, Pekka Nurmi, Sakari Telimaa, Raimo Sorvisto ja Matti Leskelä. KUVA: Leo Torppa.

kärkipaikkaa 98 maalilla, Ville
Laakkosen 81 maalia riittävät
kolmanteen ja Craig Ramseyn
kahdeksanteen sijaan 75 maalilla.
KPV:n kautta huipulle noussut
naisten maajoukkueen pikäaikainen kapteeni Emmi Alanen, vuoden 2006 KPV.juniori, on pelannut jo 106 maaottelua, joista 81
A-maajoukkueessa.
KPS:ssa uransa aloittanut, Palloliiton nykyinen varapuheenjohtaja,
Katri Mattson s. Nokso-Koivisto,
pelasi 154 maaottelua, joista 100
A-maajoukkueessa.
Ykkösen maratontaulukon kärkipaikalla on KPV 753 pisteellä
ennen AC Oulun 675 ja Jaron
623 pistemääriä. GBK on sijalla
13 pistein 385 ja KPS 99 pisteellä
sijalla 65.

Viime kaudella Sebastian Mannström, Akseli Pahkasalo ja Akseli
Tarvonen (kahdesti) kasvattivat
KPV:n maalitiliä rangaistuspilkulta. Lisäksi kerran pallo livahti
omaan maaliin omien toimesta
(KPV-MP).
Peräti kolme kertaa tarvittiin
KPV:n maalisepolle hattua viime
kaudella. Akseli Tervoselle se annettiin 22.8. KPV-Gnistan ja 10.10.
KPV- AC Kajaani otteluissa sekä
Aboubakar Junior Doumbialle ottelussa KPV - AC Kajaani 10.10.
Hannu Lamberg teki mestaruussarjaurallaan 115 maalia, joista
neljä sarjan ns. pudotuspeleissä.
Palloliiton "virallisissa" tilastoissa
hän on 14:s 111 maalillaan.
B-maajoukkueessa 1952 pelannut Hannu Vainio oli ensimmäi-

nen palloveikko maajoukkueissa
ja A-maajoukkueeseen ylsi ensimmäisenä seuran kasvattina 1970
Esa Korhonen.
KPV:n tiettävästi suurinumeroisin voitto Palloliiton virallisissa
sarjoissa on 14.8. 1953, jolloin
seura voitti 19-0 paikallisvastustaja Friska Viljorit.
Olli Telimaa oli 38 vuotta seuran
johtokunnassa ja niistä 33 vuotta
puheenjohtajana. Lisäksi hän oli
1960-62 ja 1970-1971 Palloliiton
liittohallistuksessa.
Eniten Palloliiton virallisia sar-

se, mitä Väinö Paavolainen oli
juniorityöllä pohjustanut. 20
vuotta ylimmällä sarjatasolla
alkoi. KPV voitti 1966 Palloliiton 10-vuotisen poikatoimintakilpailun ylivoimaisesti. Olli
Peltoniemen (1962) jälkeen
ovat Marko Lehtonen (1984),
Tomi Häggblom (1987), Kåre
Björkstrand (2002), Tommi
Kauppinen (2002) ja Sebastian Björkstrand (2001 ja 2003)
voittaneet Suomen taitomestaruuden. Seura kirjoitti 1969
suomalaista jalkapallohistoriaa
voittamalla miesten ja A-nuorten (18 v.) Suomen mestaruudet. Saavutus, johon vain neljä
muuta seuraa – KTP, VIFK, TPS
ja HJK – ovat samana vuonna
yltäneet. Nuorten joukkueille
tuli muitakin SM-mitaleita.
Unto Jutilan säveltämälle ja
Heikki Nopasen sanoittamalle
KPV-humpalle oli katetta. Bo
Aurénin suunnittelema KPVlippu nousi salkoon ja yhäkin
ilmestyvä Pallo-Veikko lehti alkoi ilmestyä 1966.

1970-luku

1980-luku

KPV oli noussut mestaruuksillaan kaikkien tietoisuuteen.
Lisäksi pelattiin SM-hopeamitalit (1973) ja SM-pronssit (1971 ja 1975) Kokkolaan.
KPV:n menestysten seurauksena keskuskentän viheriöllä
nähtiin eurooppalaiset huippujoukkueet Glasgow Celtic ja
1. FC Köln. Hyvien joukkuemenestysten takana uurastivat
seuratoimitsijat ja hyvät pelaajayksilöt, mistä parhaana todistuksena oli kun viisi palloveikkoa Raimo Sorvisto, Olavi
Paavolainen, Kent Myntti, Olli
Mäntylä ja Vesa Kallio muodostivat nuorten maajoukkueen rungon. Tapio ”Pippana” Raatikainen nimettiin
Suomessa vuoden lupaavimmaksi nuoreksi pelaajaksi ja
myöhemmin Reijo Timonen
lupaavimmaksi poikapelaajaksi. Honkapirtin kurssikeskus nousi talkoilla Honkaluotoon ja Pallo-Bingo oli pitkään
hyvä rahasampo seuralle.

jaotteluita on kpv-läisisenä tilillään Kent Myntillä 326 vuodesta
1946 pidetyissä epävirallisissa tilastoissa. Ulkomalaistaustaisista
KPV:ssa pitää kärkipaikkaa Craig
Ramsay 94 ottelulla.

Nimestään – Pallo-Veikot –
huolimatta KPV:ssä on aina
arvostettu naisten roolia. Näkyvämmin se tuli julki seuran taloudessa Pallo-Siskojen
perustamisen myötä 1952 ja
myöhemmin
markkinoinnissa, kun Miss Suomet AnnaLiisa Tilus (1984) ja Jonna
Kauppila (1998) olivat omilla
tavoillaan seurassa mukana.
Pelillisesti merkittävän naisen roolin KPV:n historiaan
piirsi Emmi Alanen pelatessaan aikanaan kolme vuotta
seurassa ja sen jälkeen hän on
ollut kantava voima Helmareissa. Puolalaisen Jurek Wojtowitzin kolmivuotinen valmentajapesti toi uutta sykettä
pelaamiseen. Suomen Cupin
finaaleissa Haka (1982) ja HJK
(2006) olivat maalin verran
KPV:ta parempia.

1990-luku

Vaikka seura oli palannut
vuodeksi 1990 mestaruus-

TIE SUOMEN
MESTARUUTEEN

Suomen A-nuorten
mestaruussarja
KPV
MP
KuPS
Haka
Ponnistus
TPS
Reipas
OPS

7
7
7
7
7
7
7
7

7
4
4
4
2
1
1
1

sarjaan, tuli tästä vuosikymmenestä taloudellisesti ehkä
seuran raskain. Väki kaikkosi katsomosta ja pulmia
riitti. Nimekkäissä pelaajahankinnoissa ei onnistuttu.
Onneksi oli hyvä perustus juniorityössä, johon voitiin tulevaisuutta rakentaa. A- ja
B-juniorit pelasivat mestaruussarjoissaan. Vuoden 1995
nuoresta edustusjoukkueesta
13 pelaajaa ilmoitti ammatikseen opiskelija. 33 vuotta
seuraa johtanut Olli Telimaa
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Brittijoukkue Norwich
leireili Kokkolassa ja voitti
KPV:n 2-0. Eero Vantusen ja
Veikko Salon ideoimasta Pappakerhosta tuli esimerkki Suomen jalkapalloiluun. ”Pää
pystyyn” seminaari kuvasi jo
nimellään seuran tätä vuosikymmentä ja pääalustajana
oli itse pääministeri Esko Aho.
Salosen perheyritys toteutti
KPV:n vauhdittaman jalkapallohallin Santahakaan.

0
2
1
1
2
1
1
0

0
1
2
2
3
5
5
6

30– 3 14
13–10 10
23–10 9
18–11 9
10–21 6
14–24 3
6–25 3
10–20 2

2000-luku

Seuraa kohtasi suuri suru,
kun KPV-legenda Olli Telimaan
matka päättyi 12.8. 2001. Vuoden junioreiksi valittiin Emmi
Alanen (2006) ja Petteri Forsell (2008). Seura otti käyttöön
verkkosivunsa ja tyttöjalkapalloilu palautettiin KPV:n toimintaan. Seura on vuosien saatossa
pitänyt tiivistä yhteyttä Palloliiton johtoon. Puheenjohtaja
Pekka Hämäläinen oli 70-vuotisjuhlan juhlapuhujana, mutta
myös Jouko Loikkanen, Martti
Kuusela, Pertti Alaja, Kari Salonen, Jyrki Heliskoski, Simo Syrjävaara, Kimmo J. Lipponen jne
olivat tuttuja vieraita KPV:n tapahtumissa 90-vuotisen historian aikana. Tutut ongelmat
Kokkolassa nousivat pintaan,
kun 2007 teollisuusyrittäjien
tarjous yhteisen Kokkolan
edustusjoukkueen saamiseksi
torjuttiin. Yksi lisämaali juuri
Oulusta 2009 tasapelin sijaan
olisi merkinnyt KPV:lle sarjanousua.

Loppusarjaan selvittiin
seuraavien voittojen kautta:
cupissa:
KPV-Reima 16-0, KPV-Jaro 7-1,
GBK-KPV 1-4 ja VPS-KPV 4-7
Loppusarja pelattiin seuraavin
ottelutuloksin:
MP-KPV 0-5, KPV-KuPS 6-2,
KPV-Haka 4-0, Reipas-KPV 0-3,
KPV-Ponnistus 5-0, TPS-KPV 1-3,
KPV-OPS 4-0

2010-luku

Uusi vuosikymmen jatkui edustusjoukkueen osalta
siitä mihin edellinen päättyi, mutta menestys oli hyppimistä Ykkösen ja Kakkosen
välillä. Pelaajien asenne sai
kritiikkiä. Valmentajaruletti
oli vilkas kuten ulkomaisten
pelaajienkin. Lopulta seura
nousi Ykkösen maratontaulukon kärkeen ja on siellä vakuuttavasti edelleen. Miesten
pelioikeudet luovutettiin KPV
Yhtiöt Oy:lle ja naisten Kokkola F 10:lle. Juniorien määrä
kohosi kaupungin suurimmaksi seuraksi, kiitos valmennuksesta, vilkkaasta turnauksiin osallistumisista ja ehkä
myös ulkomaisista opintomatkoista. Perustettiin erilliset poika- ja tyttöjaostot. Positiivisinta oli, että talouden
luvut muuttuivat vuosikymmenen lopulla plusmerkkisiksi.
-vote
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Näin pelattiin 2020
Sarjataulukko

AC Oulu
22 15 5 2 38-16 50
Nro			 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22									
Pvm			
27.6.
5.7.
11.7.
25.7.
1.8.
5.8.
9.8.
16.8.
22.8.
29.8.
2.9.
5.9.
12.9.
16.9.
20.9.
26.9.
30.9.
4.10.
10.10.
15.10.
24.10.
31.10.			
Merkkien selitykset: A= aloituksessa, V= vaihdossa, x= varoitukset, m= maalit, u= ulosajo				
KTP
22 14 5 3 51-23 47
Vastustaja			KTP
MP
EIF
AC Oulu VPS
SJK-a
FF Jaro AC Kajaan Gnistan MuSa
MyPa
MP
EIF
MyPa
AC Oulu VPS
SJK-a
FF Jaro AC Kaj KTP
MuSa
Gnistan									
Jaro
22 12 5 5 50-31 41
Kotona			x		x
x		x
x		x			x		x		x			x		x										
EIF
22 10 6 6 45-25 36
Vieraissa				x			x			x		x
x		x		x		x
x				x					
MuSa
22 10 4 8 38-38 34
Tulos			 1-1
1-2
2-2
0-1
4-1
4-0
0-4
0-1
6-1
3-2
1-1
1-2
2-0
6-0
1-2
0-1
2-0
0-1
8-2
0-0
0-1
5-0					
VPS
22 9 6 7 37-36 33
Puoliaika			1-1
1-1
2-0
0-0
2-0
2-0
0-2
0-1
3-0
2-1
0-0
1-1
1-0
3-0
0-1
0-1
0-0
0-0
2-1
0-0
0-0
2-0										
MP
22 8 5 9 29-35 29
Pisteet			1
4
5			8		11
14		15			18
21			24
27
28							Ottelut Ottelut Maalit Maalit Peliaika- Varoitus Kentältä				
KPV
22 8 4 10 38-34 28
Yleisö			470
1388
973
1070
1531
1102
1500
946
975
988
693
820
448
303
1121
703
211
1456
432
968
463
689					2020
KPV:ssa 2020
KPV:ssa min 2020		poistot					
Gnistan
22 7 4 11 38-49 25
1 Töyräs Miika							A
A/x				A
A
A
A
A/x
A
A
A
A			A			Töyräs		12
12			1080
2
33 Lazarev Sergey		A
A
A
A
A/x			A
A
A/x										A
A/x				Lazarev		10
10			900
3									
AC Kajaani
22 5 8 9 38-49 23
3 Laitinen Samu							A
A/27		V/24		A/84		V/7
A
A/74
A
A
A/46
A/29		V/44
A/78			Laitinen		13
13			773		
SJK Akatemia 22 4 3 15 22-49 15
4 Meleke Ulrich			 A
A		 A/46
V/13
V/16
A/x
A
A
A
A/x
A
A/60
A
A/66/u		 A
A		 A
A/72			 Meleke		 18
18			 1353
4
u
MyPa
22 1 3 18 21-69 6
5 Kääntä Elmer																						V/41
V/18			Kääntä		2
15		1
59		
6 Sanunu Abu					V/25/x A/67/x V/28/x		V/31
A
A
A/76
V/30
A/x		V/16
V/44									Sanunu		11
11			587
4
7 Kinnunen Juri		A/x
A
A/x
A
A		V/63/x																		Kinnunen		6
30			513
2
Kotona			
8 Mannström Sebast.		A
A
A
A
A/m
A/62/2m A/x
A
A
A/59														Mannström
10
45
3
9
841
1
AC Oulu
11 7 3 1 21- 6 24
9 Roiha Simo		A/m
A
A/73
A						V/13
A/46
V/1
A/65
V/24
V/30
V/44
A/69
V/15
V/18/m A
A/46
V/30			Roiha		17
44
2
5
834		
EIF
11 7 2 2 26- 8 23
10 Pahkasalo Aleksi		A/72
A/84
A
A/65
V/23
A
A
A/59
A/80/2m A/88/m A/76
A/60/m A/83
V24/m V/6
V/19
A
V/5/m/x			V/44
A/60			Pahkasalo		20
20
6
6
1198
1
Jaro
11 7 2 2 29-12 23
11 Ollila Aleksi		V/28
A/69
A/32		V/44
A/77		A/66/x					V/25												Ollila		7
7			341
1
MuSa
11 6 1 4 21-21 19
12 Curinga Kyle			 A/m/x A
A/70
V/14
A
A/x
A/m
A/x
A		 A
A/83
A/m
A/60/x		 A/x
A
A
A
A
A			 Curinga		 19
19
3
3
1577
5
14 Tarvonen Aleksi		 A/x
A/69
A/x
A
A/67
A/m
A
A
A/3m
A
A/m
A
A
A/83/x A/2m
A
A
A
A/72/3 m A
A
A			 Tarvonen		 22
22
10
10
1911
2
KTP
11 5 3 3 21-14 18
15 Mäkinen Santeri												V/14
V/30		V/30		V/19
V/21
A/75
V/61
A
A/83
A			Mäkinen		10
10			453		
Gnistan
11 5 1 5 20-17 16
16 Vidjeskog Adam		V/9
V/6
V/10
V/10
A/76
V/44		A/58/u		V/31/x V/14
A/60
V/7
A
A
A/46
A/x
A/x
A/m
A
A/46/x				Vidjeskog		19
33
1
3
1047
6
u
VPS
11 4 3 4 20-20 15
17 Lehtonen Noa															V/7			V/2		V/12
V/2		A			Lehtonen		5
5			113		
KPV
11 4 2 5 28-15 14
18 Honar Abi		A																								Honar		1
1			90		
MP
11 4 2 5 19-16 14
20 Heiermann Harri		A/62
V/21/x V/58/m A/80/x A/46
V/54
A
A/87
A/87/m A/77/x V/44
A/89
A/76/x		V/30
A/71
A/69
V/44
A/x
A
A
A/x			Heiermann
21
159
2
9
1405
6
SJK
Akatemia
11 3 3 5 12-19 12
21 Chantzopoulos Chr.
A			 A
A
A/77
A
A
A/x
A
A
A
A
A
A/x
A/x
A
A
A
A
A
A			 Chantzopoulos
20
37		 4
1787
3
AC
Kajaani
11 2 4 5 19-16 10
23 Ahde Elias		V/18
V/21/m V/17
V/25
A
V/13/x A/46
V/24
V/24
V/2
V/24
A/60
V/7
A/66/m A/60
A/46
V/21
V/1
V/12
A/69
V/22
A/60			Ahde		22
33
2
5
728
1
MyPa
11 1 3 7 14-28 6
26 Hurme Jarkko					 V/20
A
A/46/x A/74
A/x
A/26
A
A
A
A
A/83
A
A
A
A
A/78
A
A/49				 Hurme		 18
18			 1366
2
27 Doumbia Abouhakar					V/27
A/36/m V/44		A/64
A/m
A/66
V/30
V/14
A/66/m A/84/x A/71
A/89
A/75
A/72/3 m A/89/x A/68
V/30			Doumbia		17
17
6
6
1015
2
28 Saarinen Tommi		A
A
A/x
A
V/44/x A
A/x
V/3
V/10		A
A
A/83
A/m
A
A/x		A
A/78						Saarinen		17
17
1
1
1298
4
29 Kabashi Armend		A/81/x A/x
A/80/m/x A/65/x																					Kabashi		4
4
1
1
316
4
Vieraissa
30 Kytölaakso Pietro										V/3										V/18
V/21
V/7/x
V/12			Kytölaakso
6
6
1
1
68
1
KTP
11 9 2 0 30- 9 29
32 Ahokangas Aku												V/6														Ahokangas
1
1			6		

Edustusjoukkueen pelaajakortti kaudelta 2019		

AC Oulu

11 8 2 1 17-10 26

Jaro

11 5 3 3 21-19 18

VPS

11 5 3 3 17-16 18

MuSa

11 4 3 4 17-17 15

MP

11 4 3 4 10-19 15

KPV

11 4 2 5 10-19 14

EIF

11 3 4 4 19-17 13

AC Kajaani

11 3 4 4 16-21 13

Ottelun nro		 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29			
Gnistan
11 2 3 6 18-32 9
Pvm			
7.4.
13.4.
20.4.
25.4.
30.4.
5.5.
11.5.
20.5.
26.5.
2.6.
16.6.
25.6.
29.6.
6.7.
14.7.
20.7.
28.7.
4.8.
9.8.
18.8.
26.8.
31.8.
13.9.
21.9.
27.9.
6.10.
19.10.
29.10.
27.10.		
Merkkien selitykset: A=aloituksessa, V=vaihdossa, M=maali, x=varoitus,		
SJK Akatemia 11 1 0 10 10-30 3
Vastustaja			
Ilves
RoPS
VPS
MIFK
SJK
KuPS
FC Lahti HIFK
HJK
FC Honka FC Inter Ilves
RoPS
VPS
MIFK
SJK
KuPS
FC Lahti HIFK
HJK
FC Inter FC Honka HIFK
RoPS
SJK
FC Lahti VPS
TPS
TPS		
U= ulos 2 varoituksesta, P=suora ulosajo
MyPa
11 0 0 11 7-41 0
Kotona			x
x		x			x
x			x			x		x
x			x		x		x			x		x
Vieraissa					 x		 x
x			 x
x		 x
x		 x			 x
x		 x		 x		 x
x		 x		
Tulos			 0-2
0-1
2-2
0-4
1-0
3-1
0-0
1-1
3-1
0-1
1-3
4-2
0-0
2-1
3-0
1-2
2-1
1-0
3-2
2-1
2-1
0-1
3-1
4-1
0-2
1-4
2-3
0-0
0-3
Puoliaika			 0-1
0-0
1-0
0-2
0-0
0-1		 0-1
2-0
0-1
1-1
1-1		 1-0
1-0
0-1
0-0
0-0
0-2
1-0
1-0
0-0
0-0
1-1
0-2
1-0
1-1		 0-1
Pisteet					1				2
3		6			7
10						13				16
19
22						Ottelut Ottelut Maalit Maalit PeliTähdet Varoitus Ulosajo
Yleisö			879
459
2811
312
3098
1762
2215
1530
3252
1321
2110
4882
3112
2315
1280
2852
2066
2097
2026
3018
2557
2525
1525
1523
2015
1535
730
3376
1220			2019
KPV:ssa 2019
KPV:ssa minuutit				
1 Myllymäki Joonas					A			A
A					A			A											A			Myllymäki		6
145		1
540
5		
2 Marttinen Teppo		 A
A
A		 A
A			 A
A
A
A		 A
A		 A
A
A
A
A
A		 A
A
A
A			 Marttinen		 23
52			 2070
1		
3 Josimov Milos		 A
A
A
A/56			 A/x
A
A
A
A/x
A/80/x A
A
A
A			 A/M
A
A			 A
A
A
A/M			 Josimov		 21
72
2
13
1846
3
3
4 Pikkarainen Juhani		A		V/18
A/x
A/x		V/24
A
A/46			V/10			V/23
A/x
A
A									A/x
A
A
Pikkarainen
15
15			1021		4			
5 Koskimaa Ville		 A
A
A/72		 A
A
A
A
A
A
A/x
A
A
A/M
A
A
A
A
A/x
A
A
A
A/x
A
A
A		 A/90
A
Koskimaa		 26
53
1
1
2322
9
3
6 Shaze Isaac		A/x
A/73
A/43						A/x
A/x
A/11						A
A/x		A
A
A/72
A
A
A/85					Shaze		14
14			1054
5
4
7 Kinnunen Juri		 A/x
A
A
A
A/x
A			 V/44
A/x
A
A
A
A
A/x		 A
A
A/x
A/90
A/59
A		 A
A
A		 A
A
Kinnunen		 24
24			 2083		 5
8 Mannström Sebast.
A
A
A
A
A/x
A
A
V/33
A
A
A
A
A/46								 V/17
A/84
A/M
A/M
A
A
A/72
A
A
Mannström		 22
35
2
6
1782
4
1
9 Roiha Simo		 A
A
A		 A
A/x
A/x
V/52
A/x
A/M
A
A/M
A
A
A
A/M		 V/23
V/21
A
A
A/64
V/3
V/1
V/2
V/8
A
V/18
V/19
Roiha		 27
27
3
3
1741
4
3
10 Helmke Hendrik		 A/x/71 A/x
A/x/M A
A
A/M
A
A
A/M
A
A/M
A/x		 A
A
A
A/x
A/2x/P		 A
A
A/x
A
A/x/77			 A/80
A/x
A
Helmke		 25
25
4
4
2208
7
10
U
11 Mäkelä Joni		A/78
A/60			A/78
V/5		A/58			V/9
A/86/M A
A/90
A
A
A/82
A/81
A/75
A/77
A/65
V/6		V/24/M V/21
A/90/M V/18
A
A/71
Mäkelä		23
23
3
3
1434
1		
13 Kagayama Taiki																				A			V/26
A/69
A/66
A/69
A/82
A/72
V/23		Kagayama		8
8			497			
16 Vidjeskog Adam				V47/x
A/46						V/21/x A/81
V/10
V/5/x
A/80/x/M		A/73
A/85/x A/54/x A/82
V/6						A/x
A/M			Vidjeskog		14
14
2
2
780
2
7
19 Ivanovski Filip			V/9		A									V/6						V/15											Ivanovski		4
4			120			
20 Heiermann Harri		V/19
V/17
A/x/M A
V/12
A/75
A/83
A
A/x
A/69
V/79
A
A
V/10
A/61
V/17
V/5									A/M		V/8
V/9
Heiermann
20
138
2
7
1094
4
2
21 Rauhala Timo					V/34
A
A
A
A
A
A/69
A
A
A
A
A/67
A
A/x
A
A		V/31					V/1
A/x			Rauhala		19
98			1462		2
23 Poutiainen Patrick				V/44
A/86
V/15
V/1
A/57					V/38
V/1
A/x											V/2
V/10			Poutiainen		10
22			344		1
24 Umjenovic Stefan																					V/2		A
A				A/x
V/6
A
Umjenovic		6
6			368		1
27 Memolla Hysen																					A/M
A/x
A
A/69
A
A/M
A/M
A
A
A
Memolla		10
10
3
3
879
4
1
27 Gusssev Maksim		V/12
V/30			A/69
V/21
V/7
V/32
A
V/6		V/4				V/5														Gussev		10
10			276		
33 Gane El-Hadji Kana		A
A
A		A
A/64/xP																							Gana Kane		5
5		424		2
U
44 Banza Enoch		A/66
A/81
V/31
V/44
V/21
A/85
A/90
A/M		A/84
V/34		A
A
V/29
A/46
A/M
A/67
A/69		V/25
V/18
V/21
A/90/M A/89/M A
V/27
A/82
A/81
Banza		26
26
4
4
1630
2		
70 Mena Yssey		V/24		A/59
A/46
V/4
A/69
A/66
A/38		V/21/x A/56			V/19/x V/9
V/44
V/8
V/9
V/8
V/13			V/12/P							Mena		17
17			514		2
P
77 Yartey Ishmael																		A/M
A
A/M
A/M
A/M
A
A
A/M
A
A/90/M/x A/63
A
A
Yartey		13
13
6
6
1143
14
1
90 Byskata Patrick													A/80
A/85/x A/71
A/81
A/85		V/36
A
A/84
A/73
A
A/87
V/13
V/5
A			A/67
Byskata		15
95		3
1037
2
1
																																			32				67
53
3		
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Heiermann nousi
KPV:n ottelulistalla
24-vuotiaalle Harri Heiermannille kausi oli jo yhdeksäs perättäinen KPV:n edustuksen
pelejä. 15 vuoden ja 343 päivän ikäisenä kesällä 2012 Kakkosessa debytoinut Harri kasvatti ottelusaldonsa KPV:ssa
147 otteluun. Tällä sarjaotteluiden määrällä Harri on tilastossa sijalla 34.

Eniten sarjaotteluita
KPV:ssa pelanneet
pelaajat (alkaen
kaudesta 1945)

Kenth Myntti 326, Hannu
Lamberg 284, Gunnar Isosaari 276, Vesa Kallio 270,
Henri Myntti 268, Esa Korhonen 260, Raimo Sorvisto 246,
Olavi Paavolainen 234, Jyrki
Kleimola 223, Petri Haapasalo
219, Niko Kalliokoski 216, Eero
Vantunen 215, Tapio Raatikainen 206, Kim Huuhka 202,
Asko Uusitalo 198, Rolf Mannström 194, Pasi Tarvainen 191,
Seppo Mäkelä 191, Mika Luokkala 189, Jukka Peltoniemi
187, Asko Sallamaa 181, Olli
Mäntylä 178, Tapani Moilanen

Green Teamin
All Stars 2020
Edustusjoukkueen päävalmentaja Niko
Kalliokoski antoi viime kaudella yhteensä
26 pelaajalle tilaisuuden hankkia lisäminuutteja Ykkösen peleissä. Heistä tasan
kentällisen verran kirjautti tililleen runsaat tuhat minuuttia, mutta ei yksikään
kaikkia kauden aikana pelattujen 22 ottelun 1980 minuuttia. Elias Ahde oli ainut
pelaaja, joka oli kentällä joka ottelussa,
mutta vain yhdessä ottelussa hän oli kentällä koko pelin ajan. Ehkä sekin kertoo
jotain koko joukkueen lopputuloksesta.
Eniten minuutteja, 1911, oli Aleksi Tarvosella, mutta hänelläkin jäi neljä ottelua
vajaaksi. Kauneimman tilaston piirsi Charalampos Chantzopoulos ollen 19 pelissä
kentällä joka minuutin.
Toimitus pyysi valmentajaa laittamaan
11 eniten peliminuutteja saanutta pelaajaa 1-4-4-2 taktiikan mukaiseen pelijärjestykseen. All Stars ei välttämättä kerro, että
nämä 11 olisivat kaikkien silmissä joukkueen 11 parasta pelaajaa. Esimerkiksi Sabastian Mannströmin, Ulrich Meleken, Juri
Kinnusen, Akseli Ollilan ja maalivahtien
esitykset olivat hyvää tasoa, mutta ottelumäärien jäämisellä ”vajaaksi” on jokaisen
kohdalla muita selityksiä - lähinnä loukkaantumisia. Sebastian esimerkiksi oli ennen loukkaantumista jokaisessa pelaamassaan 10 ottelussa aloituskokoonpanossa
Minuutteja laskiessa ei ole otettu huomioon mahdollisia erotuomareiden antamia lisäminuutteja, koska niistä kaikki
eivät näy virallisilla listoilla. Lähimmäksi
tuhannen peliminuutin rajaa pääsivät Sergey Lazarav 900, Sebastian Mannström
841, Simo Roiha 834, Samu Laitinen 773
ja Elias Ahde 728 minuuteillaan.
Kasvattajaseuran rooli näkyi nyt hieman
edellistä kautta paremmin kun joukossa
oli peräti kuusi seuran juniorikoulun tuotetta: Harri Heiermann, Aku Ahokangas,
Samu Laitinen, Santeri Mäkinen, Noa Lehtonen ja Pietro Kytölaakso.

KauppiTwins
KPV:n jalkapallokoulusta maailmalle

176, Matti Järvi 170, Anders
Backman 170, Hannu Vainio
168, Juhani Paavolainen 164,
Jorma Pönkänen 164, Harri
Heiermann 159, Mikko Wacklin 158, Teemu Mäki 158, Arvo
Lamberg 157, Mikko Koivisto
153, Ilkka Kangas 153, Joonas
Myllymäki 144.
Harri Heiermann nousi KPV:n
ottelulistalla. 24-vuotias pelimies aloittaa kymmenennen
kauden edustuksessa. Nyt tilillä on jo 159 sarjapeliä.

Palloveikot ihmeitä antoi,
Kokkolan kartalle kantoi.
Ennen oli meillä vain sunti,
mutt´ nyt jo löytyy sentään muutakin.
Löytyy KPV tiedät sen
se on K – P – V rautainen

Kalahallin hiekasta noussut,
nyt nurmikenttäin pelivaltias.
KPV kotikentän kannatuksen tietää,
sen myötä moni voitto kotiin tullut on.
Saa joskus tasapelin, tappionkin sietää,
se kaikki kuuluu jalkapallohon.
Miika Töyräs
1080 min

Kyle Curinga
1577 min

Harri Heiermann
1405 min
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Charalampos Chantzopoulos
1787 min

Ulrich Meleke
1353 min

Adam Vidjeskog
1047 min

Tommi Saarinen
1298 min

Aleksi Pahkasalo
1198 min

Aleksi Tarvonen
1911 min

Jarkko Hurme
1366 min

Abouk Doumbia
1015 min

Kesäinen lokkien äännehdintä
koettaa peittää alleen kaikuvat
kannatushuudot sekä tuomarin pillin vihellykset Morsiussaaren huvilan nurmikolla.
Käynnissä on jännittävä jalkapallo-ottelu, jossa vastakkain ovat minun, siskoni Oonan sekä serkkujemme Roosan
ja Roopen joukkue Liverpool
sekä Morsiussaaren Hurjat, jota
edustaa vaarini (KPV-legenda)
Esa sekä serkkujemme isä Mika.
Tuomarina toimii kukapa muu
kuin mummimme Kaija. Jalkapalloileva sukumme oli järjestänyt viitisentoista vuotta
sitten perheen keskinäisen ottelun, josta muodostui lopulta
useita vuosia kestänyt perinne.
Sukumme on eittämättä urheilullinen ja lajivalinnat minun ja Oonankin osalta olivat
lopulta
kohtuullisen
ilmiselvät. Jalkapallo ja salibandy veivät meidät vastustamattomasti mukanaan, vaikka
muitakin lajeja ja harrastuksia kokeiltiin laidasta laitaan
lapsuudessamme. Oman jalkapallouramme ajan olemme
edustaneet Ilvestä, jonka edustusjoukkueen kanssa voitimme
nousijajoukkueena SM-hopeaa
kauden 2015 päätteeksi. Minulta löytyy palkintokaapista
myös yksi Suomen Cupin hopea edeltävältä kaudelta, minkä
lisäksi olemme kumpikin päässeet juhlimaan muutamia
nuorten SM-mitaleita vuosien
saatossa. Olemme pelanneet
niin piiri- kuin aluejoukkueissa
ja minä olen pukenut myös
nuorten maajoukkuepaidan
päälleni useaan otteeseen.
Olemme viettäneet Kokkolan isovanhempien ja serkkujen mökillä lukuisia viikkoja
kesälomillamme. Ei ollut kuitenkaan sattumaa, että eräänä
kesänä ”lomamme” mummin
ja vaarin luona ajoittui juuri
KPV:n jalkapallokoulun kanssa
samaan aikaan. Äitimme on
vaarin pelaamisen myötä kasvanut KPV:läiseksi ja seura on
hänelle edelleenkin se ainoa oikea. Oli siis monin tavoin sydämen asia, että minä ja Oona
pääsimme juuri KPV:n jalkapallokouluun Kokkolan kaltaisessa
jalkapallokaupungissa. Vaari
on vienyt meidät myös useasti Keskuskentälle katsomaan
KPV:n pelejä ja seura on lähellä
myös omaa sydäntämme. Joi-

Esa ja Kaija Korhosen toisen polven jälkikasvu pukeutui kuvaan Korhosten huvilalla Morsiussaaressa Esan vanhat pelipaidat päällään, vas. Akseli Mikkola, Veera Kauppi, William Mikkola, Oona Kauppi ja Elias Mikkola.

tain vuosia sitten Kokkolassa
ollessamme mummi kaivoi
kaapista esiin vaarin vanhoja
pelipaitoja, jotka laitoimme
serkkujemme kanssa päälle.
Kuva-albumeistamme löytyy
myös useita kuvia minusta ja
Oonasta potkimassa palloa vaarin kanssa vihreissä jalkapallokoulusta saaduissa paidoissa
hiukset hulmuten. Paidat näyttävät sen verran isoilta, että ne
mahtuisivat todennäköisesti
vieläkin päälle.
Ilman KPV:tä ja Kokkolaa en
juuri nyt istuisi Uumajassa kirjoittamassa tätä tekstiä minun
sekä kaksoissiskoni matkasta
Ruotsiin ammattilaisurheilijoiksi. Jalkapallokoulu innosti
meitä entisestään joukkueeseen menemiseen ja oli siten
yksi lähtölaukauksista peliurillemme.
Tällä hetkellä osoitteemme
löytyy siis Uumajasta, jossa pelaamme salibandya Thorengruppen IBK:ssa. Joukkue voidaan lukea yhdeksi maailman
parhaista. Muutimme Ruotsiin vajaa kolme vuotta sitten

suuren unelmamme – ammattilaisuuden – perässä. Olimme
molemmat olleet aina vakuuttuneita siitä, että jonain päivänä pelaisimme ulkomailla
salibandya tai jalkapalloa.
Juuri salibandy valikoitui lajiksemme hieman kohtalonkin
saattelemana, sillä molempien
hieman vakavammat loukkaantumiset ajoittuivat siten,
että salibandyn jatkaminen oli
tuolloin parempi vaihtoehto.
Siksi voisikin sanoa, että jalkapallo on pikemminkin eräänlaisella tauolla sen lopettamisen sijaan. Palo viherkentille on
kova ja minä sainkin tehdä paluun hetkellisesti futiksen pariin kaksi kesää sitten, kun pelasin Thorengruppenin naisten
joukkueen riveissä muutaman
ottelun Ruotsin kolmanneksi
korkeimmalla sarjatasolla.
Nähtäväksi jää miten jalkapallouramme jatkuu tai jatkuuko se ylipäätään. On kuitenkin varmaa, että jatkamme
unelmiemme tavoittelua salibandyn parissa sekä edelleen
kesän ja neljän viikon oma-

toimisen harjoitusjakson tulessa pakkaamme laukkumme
ja suuntaamme Kokkolaan ja
Morsiussaareen. Tuo paikka
on ja tulee aina olemaan meille
erittäin tärkeä, ei vähiten jalkapallon ja KPV:n ansioista.
Olemme saaneet matkaamme
mukaan muistoja ja ystävyyssuhteita, joita tulemme kantamaan läpi elämämme ja muis-

telemaan lämmöllä. Yksi näistä
on sellainen, joka päättyi voitonjuliin – nimittäin Liverpool
voitti Hurjat ylivoimaisesti.
Minun ja Oonan elämää
voitte seurata somessa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä @KauppiTwins tai henkilökohtaisilla tileillämme.
Veera Kauppi

Geenit taustalla

Isovanhemmilta Kaija ja Esa Keski-Korhoselta periytyvillä geeneillä on ilmeinen osuus Oonan Veeran urheilu-urassa. Kaija harrasti yleisurheilua Kokkolan Veikoissa ja Esa jalkapalloa KPV:ssa.
Esa pelasi seurassa 260 sarjaottelua, oli neljänä kesänä mukana
joka pelissä ja 1970 puki ylleen A-maajoukkuepaidan.
Veera on voittanut jalkapallossa SM-hopeaa, salibandyssä kahdesti nuorten 2014 ja 2016 ja kerran naisten MM-hopeaa 2017
sekä MM-pronssia 2019. Ruotslaislehti nimesi hänet 2017 ja 2018
maailman parhaaksi salibandyssä. Kahdesti hän on nyt voittanut
Ruotsin mestaruuden.
Oona on voittanut jalkapallossa SM-hopeaa, nuorissa salibandyjoukkueen kapteenina voitti MM-hopeaa sekä naisten MMhopeaa ja pronssia. Hän oli 2019 MM-kisojen paras maalintekijä, valittiin kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ollut kahdesti
Ruotsin mestari.

Sarjakesien anti numerotiivisteenä
Fanituotteet
löytyvät nyt
Halpa-Hallin
Kokkolan
myymälästä!

Oheinen numeroyhdistelmä
kertoo KPV:n edustusjoukkueen pelaamien virallisten otteluiden määrän Palloliiton sarjoissa sotavuosien jälkeiseltä
ajanjaksolta. Toki seura pelasi
niin perustamisen jälkeisenä
jaksona ennen talvisotaa kuin
sitä seuranneella sotajaksolla
enemmän ja vähemmän virallisia otteluita, mutta niistä ei
ole luotettavaa tietoa.
Ottelumäärissä on vuosien
varrella ollut vaihteluja. Suomensarja tunnetaan nykyään
Kakkosen ja Maakuntasarja

Kolmosen nimellä. Taulukon
luvut kertovat järjestyksessä:
pelikaudet, ottelumäärät, voitot-tasapelit-tappiot, tehdyt ja
päästetyt maalit sekä pisteet.
Vuodesta 1992 lähtien voitosta
sai kolme pistettä aikaisemman
kahden sijaan.
Tulevalle kaudelle voisi asettaa kunnianhimoisen tavoitteen: kuka tekee KPV:lle tilastojen kaunistamiseksi 3000.
maalin. Tavoitteeseen on 55
onnistumista. Sitä ennen numerot puhuvat seuraavaa
kieltä.

Maakuntasarja

5

56

40-3-13

257-80

Suomensarja

29

Ykkönen
SM-sarja/Liiga

83

597

273-9-215

1160- 1024

785

23

564

221-144-199

826-802

753

20

460

166-112-182

617-659

448

Karsinnat
36		18-9-9
85-43
45
__________________________________________________________________
YHTEENSÄ

77 1713

718-377-618

2945-2418 2114
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Menestyksen taustalla
lahjakkuus vai harjoitettavuus?
KPV 2002 Poikien tarina
Markot Lehtonen ja Mäkinen
luotsasivat KPV 2002 ikäluokan poikajoukkueen läpi junioriputken. Kokkolalainen jalkapalloväki sai nauttia tämän
kasvatustyön tuloksista viime
kaudella ja nyt kevään kuluessa niin KPV:n edustusjoukkueen kuin KPV Akatemiankin peleissä. Kolme kasvateista
on mukana nuorten maajoukkuetoiminnassa. Lisäksi harrastus on jatkunut osalla nuorista
miehistä muissa kokkolalaisseuroissa. Millä opeilla saatiin kehitettyä näin vahva ikäluokka?
Sitä lienee parasta kysyä tältä
valmennuskaksikolta,
joka
tällä hetkellä tutkailee kasvattiensa edesottamuksia omien
sanojensa mukaan lähinnä
lehtereiltä käsin. Peukaloita ei
silti pelkästään pyöritellä. Matkan varrella kertynyttä huikeaa tieto-taitoa hyödynnetään
edelleen ja fokus on siirtynyt
joukkuevalmennuksesta ”eläköitymisen” jälkeen oman jälkikasvun yksilökohtaisen valmennuksen suuntaan.
Valmentajaksi
ryhtymisen
juonen kulku on tämänkin
kaksikon osalta varsin tuttu:
Omien poikien harrastus yhdistettynä omaan joukkuelajitaustaan vei ensin Kippariin, jalkapallokoulun viheriön reunalle.
- Peuraharjun Seppo kyseli jo
ensimmäisen talven aikana monesti mukaan jalkapallokoulun
vetäjäksi. Seuraavana kesänä sanoin sitten kerran, että voisin
tulla vähän auttamaan. Seppo
totesi, että tuossa on sulle 20

poikaa. Hoida ne, Marko Lehtonen naureskelee. Ensijärkytys hälveni ja nopeasti valmentamisesta tuli suuri intohimo.
Jonkin aikaa myöhemmin parivaljakoksi löytyi pienen taivuttelun jälkeen ensin joukkueenjohtajaksi ”hairahtunut” Marko
Mäkinen. Tästä alkoi jo toistakymmentä vuotta kestänyt yhteinen valmennustaival.

Pelikirjalla raamit
pelitavalle
Yhteistyön myötä lähti liikkeelle perusteellinen valmennustoiminnan suunnittelu ja
tavoiteasetanta, joka kiteytyi
vuonna 2010 lanseerattuun Pelikirjaan. ”Näin me pelataan”
-pelikirjassa oli rakennettu raamit sille pelitavalle, jolla KPV
2002 poikien joukkue tulisi
harjoittelemaan ja pelaamaan
silloisen 7 v 7 ryhmittymän
pelit seuraavien kolmen vuoden aikana. Joukkue menestyi 7 v 7 kentillä valtakunnallisella tasolla erinomaisesti. Jo
vuonna 2010 julkaistussa pelikirjassa todettiin kolmen
vuoden jakson oppien konkretisoituvan vuonna 2013 Maarianhaminassa pelattavassa kovatasoisessa
11-vuotiaiden
turnauksessa, Ålandia Cupissa.
Turnauksessa menestyttiinkin
kahden joukkueen voimin erinomaisesti, toisen päästessä stadionille finaaliin parituhatpäisen yleisön eteen. Euroopankin
kentillä tuohon aikaan suvereenisti esiintyneelle Tuusulan Pal-

Pelikirja 2010

loseuralle kärsitystä tappiosta
huolimatta tämä oli yksi joukkueen ja valmennuskaksikon
huippuhetkistä.
Joukkue harjoitteli jo varhaisessa vaiheessa paljon, yleensä
viisi kertaa viikossa. Tätä jotkut vähän ihmettelivätkin.

Toiminta oli korkealaatuista ja
monipuolista. Valmentajat järjestelivät töitään siten, että harjoituksia voitiin pitää myös iltapäivisin koulun päättymisen
jälkeen, jolloin oli Kipparihallissa vapaita vuoroja. Iltaharjoituksia oli vain yksi. Näin pe-

laajilla oli myös mahdollisuus
harrastaa muita lajeja jalkapallon lisäksi.
- Lähtöjä tuli kyllä noina vuosina todella paljon, Mäkinen toteaa.
Valmennuskaksikon yhteinen
kemia ja työnjako löytyi heti,
mutta oppimisprosessi on ollut pitkä.
- Johtoajatuksena oli ”pelistä
harjoitteiksi, harjoitteista peliin”. Alusta lähtien mietittiin,
mitä peli vaatii fyysisiltä ja taidollisilta ominaisuuksiltaan.
Harjoituksissa opitut asiat pyrittiin saamaan mahdollisimman nopeasti istutettua takaisin peliin, Lehtonen muistelee.
Joukkueen korkeatasoinen
tekeminen tunnettiin laajasti
ja kutsuja sateli kovatasoisiin
turnauksiin. Lisäksi KPV:n kevätturnauksessa poikien 2002
sarjaan osallistui eräänäkin
vuonna ikäluokan kovimmista
seuroista mm. KyIF, Jazz, HJS,
OLS, RoPS, KuPS, Jaro ja VPS.
Kahden joukkueen voimin kukin. Kovassa vireessä olleen
kirkkonummelaisen KyIF -02:n
peräsimessä oli muuten tuohon aikaan muuan Tomi Virta,
joka joutui kuitenkin joukkoineen palaamaan turnauksesta
etelään leuka rinnassa pohjoisten porukoiden putsattua parhaat päältä.

Mistä motivaatio
valmentamiseen?

KPV 2002 Pojat vuoden 2012 kausijulkaisussa.

KPV 2002 joukkueen juniorivuodet osuivat FC Barcelonan
parhaille vuosille, joten oppeja
ammennettiin osin sieltä sekä
luonnollisesti muistakin taitoominaisuuksiin keskittyvistä

huippuseuroista. Harjoitusmetodien tutkiminen ja kehittäminen sekä niiden soveltaminen
käytäntöön oli pitkään valmennuskaksikon motivaattori ja intohimon lähde.
- Joka vuosi oli kuitenkin pelaajien kasvaessa opittava uutta.
Saman valmennusryhmän olisi
senkin vuoksi parempi keskittyä lyhyempiin, muutaman
vuoden pituisiin jaksoihin saman joukkueen kanssa, Lehtonen toteaa.
Koko junioriputken läpikäyntiin valmennuskaksikko sai
merkittävästi lisämotivaatiota
siitä, että vastuuvalmennus Bjuniorivuosien lopulla siirtyi
Joni Sorvojalle. Sorvojan merkitystä SM-karsintapaikan saavuttamiseen valmennuskaksikko
pitää ensiarvoisen tärkeänä.
- Matkan varrella joukkueen
valmennuksessa ja taustoilla
on ollut mukana paljon ihmisiä, kuten Svärdin Sami, Apusen Tom, Virran Tomi ja Koppisen Sami, jotka ovat tuoneet
toimintaan kukin oman mausteensa, Lehtonen muistuttaa.
Raha-asiat olivat puolestaan Sinivirta-Mäkisen Susannan hallinnassa, mikä on erittäin tärkeä osa joukkueen taustatyötä.
- Valmennuksen haasteena
on, että jossain vaiheessa kasvot
vaan tulee liian tutuksi joukkueelle, eikä peliin latautuminen
ole enää yhtä intensiivistä. Uusi
vastuuvalmentaja toi Lehtosen
mukaan selvästi joukkueeseen
lisävirtaa ja mahdollisti paremman menestyksen.
Kuten arvata saattaa, valmentajan tehtävä ei ehkä ole ihan
oikea valinta sohvaperunalle.
Mikä sitten motivoi lähtemään
illasta, viikosta ja vuodesta toiseen vetämään treenejä?
Lehtosen mukaan valmentamiseen täytyy olla intohimo.
Harjoitteiden suunnittelu ja
suunniteltujen harjoitteiden
kautta saavutetut kehitysaskeleet motivoivat. Mäkisellä mielenkiintoa on puolestaan lisännyt oman siviilityön kautta
karttunut näkökulma fysiikkavalmennukseen.
- Psykologisten ja pedagogisten taitojen merkitys on juniorivalmennuksessa niin suuri,
että näihin pitäisi Lehtosen käsityksen mukaan jokaisen valmentajan saada jonkinlaisia
eväitä.
- Yksilön tarpeiden ja tunteiden huomioon ottaminen on
joukkueurheilussakin onnistuneen valmennussuhteen kannalta hyvin tärkeää, mutta ei
helppoa, lisää Mäkinen. Todella
mukavalle tuntuukin, että valmennettavat edelleen tulevat
kadulla tervehtimään ja juttelemaan.

Lahjakkuuden merkitys
pelaajan kehittymiselle
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Pitkään omien pelaajien ja koko
kotimaisen ikäluokan kehittymistä seuranneilla valmentajilla on vahva näkemys lahjakkuuden merkityksestä. Mäkisen
mukaan lahjakkuuden kyllä
erottaa jo hyvin nuorista pelaajista, mutta tämä ei ole kehityksen kannalta ratkaisevaa.
- Nykyään puhutaankin lahjakkuuden sijaan harjoitettavuudesta eli siitä kuinka paljon
pelaaja pystyy ottamaan harjoitusta vastaan. Mikään ei myöskään korvaa tahtotilaa. Huipulle edenneet pelaajat ovat
tyypillisesti olleet jo varhaisesta
vaiheesta asti hyvin kiinnostuneita harjoitteluun ja peliin
liittyvistä asioista ja osanneet
myös kyseenalaistaa tekemistä,
Mäkinen kuvailee.
- Todella vähän on sellaisia
pelaajia, joiden kehityskäyrä
olisi jo varhaisesta vaiheesta
saakka koko ajan nouseva. Pelaajan kehittyminen tapahtuu
portaittain ja siinä on useimmiten myös pieniä taantumia, täyMarko ”Mäksä” Mäkisellä ja Marko ”Lexi” Lehtosella on nykyään paremmin aikaa seurailla Pallodentää Lehtonen.
veikkojen edesottamuksia Keskuskentän lehtereiltä.

Valmennustyön
huippuhetket
Kun valmennuskaksikolta kysyy, mikä tässä yhden juniori-ikäluokan läpiviennissä on
lähtökohtiin nähden ollut suurin yllätys, ei vastausta tarvitse
kauan etsiä:
- Se, että tästä ikäluokasta on
noussut maajoukkuerinkeihin
saakka kolme pelaajaa, on kuitenkin ollut se kaikkien suurin
yllätys. Ei sen oikeastaan pitäisi
tämän kokoisesta ikäluokasta
olla edes mahdollista, Mäkinen
suitsuttaa.
Joukkueen pelaajista useampikin on esiintynyt viime kaudella ja nyt kevään kuluessa
joko KPV:n edustusjoukkueen
tai KPV Akatemian riveissä. Tämän lisäksi muutamat ovat löytäneet paikkansa muista kokkolalaisseuroista.
KPV 2002 -joukkueen huippuhetkiä on ollut aiemmin mainitun Ålandia Cupin lisäksi
lukuisia. Kuten lukuisille kokkolalaisperheille, niin myös
Lehtosen perheelle hyvin tärkeäksi nousivat jokavuotiset
kotiyleisön edessä pelatut Kokkola Cupit kaikkine vaiheineen.
Joukkue nousi näissäkin turnauksissa toistuvasti palkintokorokkeelle ja raskaiden mutta onnistuneiden turnausten jälkeen
tunnelma oli erinomainen. Jalkapalloon ja valmentamiseen
liittyvistä hetkistä Marko Lehtoselle on kuitenkin jäänyt erityisenä mieleen päivä, jolloin
hän täytti 40 vuotta.
- Tullessani hallille harjoituksiin, kaikki pelaajat olivat järjestäytyneet ottamaan minut
vastaan ikimuistoisella seremonialla. Illalla juhlat jatkuivat joukkueen aikuisten kanssa.

Valmennusrupeaman kautta
syntyi paljon ikuisia ystävyyssuhteita, joista voi olla kiitollinen, Lehtonen kertoo. Matkan
varrella joukkueen valmennuksessa ja taustoilla on ollut
mukana paljon ihmisiä, jotka
ovat tuoneet toimintaan kukin
oman mausteensa.

Mitä pitkän
junioriputken jälkeen?
Tiedusteltaessa mikä on valmennuskaksikon tämän hetken
jalkapallostatus herrat tuumailevat kuin yhdestä suusta:
-Katsojinahan tässä nykyään
lähinnä ollaan.
Tämä ei kuitenkaan taida olla
kuin puolitotuus, sillä oman jälkikasvun sparraaminen on ollut
molemmille kaikki nämä vuodet osa valmennusarkea. Lisäksi Lehtonen toimii KPV Juniorit ry:n hallituksessa. Nykyään
KPV:n edustusjoukkueessa pelaaville ja maajoukkuerinkiin
kuuluville Noalle ja Santerille
isien tuki on ollut erittäin tärkeää. Takana on tuhansia suunnitelmallisesti
toteutettuja
omatoimiharjoituksia. Mitkä
ovat teidän mielestänne poikien parhaat ominaisuudet jalkapalloilijana?
- Geenit tietenkin, naurahtaa Marko Lehtonen pojastaan
Noasta. Vakavoiduttuaan Lehtonen toteaa Noan elävän taidollisesti syötön ja laukauksen
sekä peliälyn kautta. Kehittyvänä pelaajana Noa on ottanut avoimesti tietoa vastaan ja
halunnut analysoida pelejä ja
omaa tekemistä. Isän ja pojan
välinen suhde on erittäin hyvä,
vaikka se ei tällaisessa valmennussuhteessa todellakaan ole

mikään itsestäänselvyys. Noalla on kova tahto kehittyä ja
sen siivittämänä on harjoitusta
kertynyt paljon.
- Santerin parhaita ominaisuuksia ovat lajitaitonopeus,
peliäly ja avaruudellinen hahmottaminen, toteaa puolestaan
isä-Mäkinen. Hänelle sopii rakentava pelityyli, jossa pääsee
hyödyntämään räjähtävää nopeutta. Myös Santeri on aina
valmis käymään läpi ja analysoimaan tehtyjä havaintoja.
Harjoittelun määrä ja intensiteetti on maailman huipulla

erittäin suuri. Noa pääsi tätä
taannoin muutaman viikon
ajan Italiassa SPAL:in leirityksessä maistamaan.
-On kuitenkin myös hyvä
muistaa, että pelaajien ominaisuuksien väliset erot ovat vain
muutamien prosenttien luokkaa, Lehtonen pohtii. Mahdollisuudet nousta aina maailman
huipulle saakka on siis olemassa
kokkolalaisellakin juniorilla,
jonka tahtotila on kohdallaan.
Mika Mikkola
Jojo evp,KPV -02 Pojat

Markojen neuvot
uuden ikäluokan
parissa aloittaville
valmentajille?
1.		Jos osaat potkaista, osaat syöttää!
Tällä yksinkertaisella perusasialla
pääsee jo pitkälle.
2. Menestymisellä ei ole ensimmäisinä vuosina mitään merkitystä!
3. Käy Palloliiton valmentajakoulutuksissa ja seuran järjestämissä Ekkono-koulutuksissa!
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Juha Salo ”Nykissä” viikon Pelen opissa

Vasarakuja 19, 67100 Kokkola
puh: 06 8245 100
info@acconsuomi.fi
www.acconsuomi.fi
Seuran maineikkaitten mitalivuosien pelimiehet ovat jo
useamman vuoden ajan harrastaneet kesäkokoontumisia
Morsiussaaressa Esa ja Kaija
Korhosen huvilalla. Niin viime
kesänäkin, mutta yhteensattumien vuoksi osanottajamäärä
jäi tällä kertaa 17:ään. Koko
iltapäivän kestänyt kokoontuminen piti ruokailun, kylpemisen ja seurustelun ohella
mitä moninaisimpia pelejä ja
Laaja valikoima
uusia
taidon mittelöitä.
Kuvassa
se ja huollettuja käytettyjä
joukko,matkailujoka oli paikalla
kameja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
ramiehen vieraillessa. Takana
vas. Esa Korhonen, Seppo Mäkelä, Asko Rintapää, Gunnar
Isosaari, Tapio ”Pippana” Raatikainen, Kenth Myntti, Jukka
Peltoniemi, Hannu Lamberg,
Kai Mäkinen, Raimo Sorvisto
sekä edessä Ilkka Kangas, Olli
Mäntylä ja Olli Peltoniemi.
Myöhemmin päivän mittaan
osallistujajoukko kasvoi Risto
Hautalalla, Tom Källströmillä,
Pekka Nurmella ja Sakari
Telimaalla.

KOKO KANSAN

CARAVAN-KAUPPA

KOKKOLA Indolantie 7, 67600 Kokkola
020 777 2590

www.ylikome.com

Canorama
uudistuu,
olemme nyt
Lounea.

Ottelun tunnelmaan
pääset tulemalla
paikan päälle!

do Nascimento eli pelaajanimellä Pele ja nähtinhän siellä
myös Euroopan suuri tähti saksalainen Franz Beckenbauer,
joka oli tuolloin New York Cosmosin pelaaja.
Viikon leiri, jätti Juhalle paljon hienoja muistoja tapaamisten ja opetuksen kautta, joista
perin harva on päässyt kokemaan. Olihan Pele jo tuolloin
kolminkertainen lajin maailmanmestari ja häntä pidetään
yleisesti yhä kaikkien aikojen
parhaana jalkapalloilijana.
Ikää
PALLOVEIKKO
Syksy 2016
hänelle kertyi 23.10. 2020 jo 80
vuotta.
Juha muistaa Pelen leirillä
kaikkien ”symppiksenä” eikä
minään diivana. Hän osasi hienosti tulla toimeen nuorten
kanssa ja näyttää heille taitojaan. Kun tuli nuoren vuoro
näyttää osaamistaan, niin Pelen
suusta tuli aina tuttu kannustus ”very nice”. Hienolla tavalla
Juha oli aistinut matkatavaroita
Kokkolassa pakatessaan ottaa

Vuoden 1975 SM-pronssimitalisteilla Tom ”Toito” Källströmillä ja
Kenth ”Kena” Myntillä riitti paljon muisteltavaa tuosta kesästä.
Molemmat olivat kentällä kauden jokaisessa 22 sarjapelissä.
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mukaan KPV:n pöytäviirin ja
sen hän luovutti Pelelle yhden
illallisen yhteydessä.
Matkan opetukset Juha otti
pian käyttöön kotiin palattuaan. Hänet valittiin 18-vuotiaana KPV:n edustusjoukkueeseen ja pelasi 56 sarjaottelussa
tehden kahdeksan maalia,
mutta päätti uran jo 23 vuotiaana.
Oheisen kuvan negatiivi, joka
putosi lattialle arkistoja keventäessä, ansaitsee mielestäni hieman kertaamista, koska tarina
jäi aikanaan kovin vähälle huomiolle. Seuran 50-v. historiikissa oli asiasta pieni maininta
ja epätarkka kuva.

  

Painaa ja palvelee
paikallisesti
Kokkolassa

Monipuolinen

Jäniskatu 11 B, 67800 KOKKOLA
Puh. (06) 822 6559, Fax. (06) 822 1364

Elettiin jalkapallokesää 1979 ja
KPV:n A-nuoret sijoittuivat Helsinki Cupissa hopealle edelliskesän tyyliin. Tuossa joukkueessa pelasi Salon Veikon ja
Raijan veljestrion nuorin ja
lahjakas tulevaisuuden toivo
KPV:lle Juha Salo.
Hän kunnostautui Helsingissä
niin, että valittiin ikäluokkansa
parhaaksi ja se tiesi pääsyä viikon jalkapalloleirille Yhdysvaltoihin kuten pääsivät cupin
muutkin ikäluokkien parhaiksi
nimetyt. Cupin järjestelyissä
mukana ollut Juha ”Jallu” Rantanen tulikin Juhalle toteamaan
valinnan jälkeen, että kyllä sinä
ansaitsit tuon valinnan. Juha
muistelee, että matkalle pääsivät tuolloin myös myöhemmin
maajoukkuekokemusta hankkineet Mika Aaltonen ja Reijo
Linna.
New Yorkissa pidetyn leirin
pääkouluttajana oli koko jalkapalloilevan maailman suurena
idolina tuntema Edson Arantes

• käyntikortit
• esitteet
• lomakkeet
• tarrat
• tilisiirrot
• tuote- ja hintalaput
• kirjekuoret ja -pussit
• liput ja kupongit
• kansiot ja pakkaukset
• kalenterit yms.

KIRJAPAINO VÄLIKANGAS

monipuolista
monipuolistapainopalvelua
painopalvelua

Tullikamarinkatu 3, PL 102,
67101 KOKKOLA
Vaihde 06 8234 600
asiakaspalvelu@valikangas.fi

Logistiikkapalvelujen
tuottajana täyden palvelun talo.
Rauanheimo on Kokkolan, Tornion, Oulun, Porin,
Koverharin, Helsingin, Haminan ja Kotkan satamissa
toimiva ahtaus-, laivanselvitys- ja huolintaliike.
Yli 135-vuotias yhtiö kuuluu KWH Logistics liiketoimintaryhmään, joka on osa menestyksekästä
KWH-yhtymää.

Fullständiga helhetslösningar
vad gäller logistiktjänster.
Rauanheimo är verksamt inom stuveri,
fartygsklarering och spedition vid
hamnarna i Karleby, Torneå, Uleåborg,
Björneborg, Koverhar, Helsingfors,
Fredrikshamn och Kotka. Det över
135-åriga bolaget
hör till konttiliikennevuorojen
affärsgrupSatamamme
viikottaisten
avulla
pen
KWH
Logistics
som
är
en
del
av
Satamamme
viikottaisten
konttiliikennevuorojen
avulla
yrityksesi
rahti viikottaisten
kulkee kaikkialle
maapallollamme – tai
sieltä
Satamamme
konttiliikennevuorojen
avulla
framgångsrika
KWH-koncernen.
yrityksesi
rahti
kulkee kaikkialle
– tai sieltä
Kokkolan
Satamaan.
Helposti, maapallollamme
joustavasti ja edullisesti.

yrityksesi rahti kulkee kaikkialle maapallollamme – tai sieltä
KokkolanOta
Satamaan.
Helposti, joustavasti ja edullisesti.
yhteyttä:
Kokkolan Satamaan.
Helposti, joustavasti ja edullisesti.

Ta kontakt:
www.rauanheimo.com

Puh: (06) 824 2400 • Faksi: (06) 824 2444

Koronaepäilys
peruutti useita
otteluita
Vaikka KPV:ssa ei kauden aikana
analysoitu yhtään koronatapausta, joutui KPV siirtämään heinäkuussa vierasottelunsa MyPaa
vastaan.
KPV oli matkustanut jo ottelupaikkakunnalle, kun yhdellä
omaehtoisessa karanteenissa ja
poissa joukkueen toiminnasta
olleella KPV:n pelaajalla analysoitiin positiivinen koronatesti.
Varotoimenpiteenä Myllykoskelle matkannut joukkue palautettiin muutama tunti ennen ottelua takaisin Kokkolaan
ja uusintatesteihin. Samalla
kaikki mahdolliset joukkueen
kanssa tekemisissä olevat joukkueet joutuivat peruuttamaan
ottelunsa. Farmijoukkue GBK:n
Rovaniemen reissu peruuntui,
koska joitakin KPV:n pelaajia
oli osallistunut GBK:n harjoituksiin. Myranin naisten Ykkösen
ottelu siirtyi ja myös KPV:n Btyttöjen peli Helsingissä siirrettiin varotoimenpiteenä. Jälkimmäisissä tulkittiin mahdollisia
altistuksia tyttöystävien kautta.
Myöhemmissä analyyseissä
alkuperäinen näyte ja kaikki
muutkin otetut koronanäytteet
osoittautuivat negatiivisiksi ja
siten vääräksi hälytykseksi. Tapaus kuitenkin osoitti hyvin
sen, kuinka laajasti yksikin tapaus voi kontaktoida.
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Pitääkö seuratoiminnan kehittyä?

Junioreissa
jatketaan
SM-tasolla
KPV nousi edellisvuonna maan
20 parhaan joukkoon niin B-tytöissä kuin B-pojissakin. B-tytöille SM-karsinta (20 joukkuetta) toi paikan 12 parhaan
SM-loppusarjaan, jossa kyyti
osoittautui kylmäksi. Osittain
KPV:n B-tyttöjen pelaaminen
kahta sarjaa Myranin naisten
joukkueessa ja B-tyttöjen SMsarjassa söi tuloksentekokykyä.
B-pojat olivat keväällä SMkarsinnassa, mutta jäivät kesäksi Ykkösen puolelle. Hyvä
kesä Ykkösessä kuitenkin varmisti paikan 20 parhaan joukossa vuoden 2021 SM-karsintaan.
Nuoremmissa
ikäluokissa
Korona söi kauden tekemistä
ja esimerkiksi C15-ikäluokan SM-turnaukset jäivät pitämättä. Puolen Suomen liigaa ja

Valmennustaito
kehittyy
KPV:ssa
KPV:n Juniorit ry. jatkoi viime
kaudella pitkäaikaista suunnitelmaansa kouluttaa valmentajiaan. Viimeisen reilun vuoden
aikana jatkettiin Ekkono -metodin koulutuksia, joista osa oli
yleisiä koulutuksia ja osa oli
pelipaikkakohtaisia koulutuksia. Ekkono -metodi rantautui
Suomeen ja Kokkolaan jo 2015.
Valittua polkua on siis kuljettu
jo yli 5 vuotta. Näiden lisäksi
olemme pitäneet seuran sisäisiä Palloliiton koulutuksia ja
KPV:n valmentajia on osallistunut muihin Palloliiton koulutuksiin. Tällä hetkellä neuvottelemme jatkosta Ekkono
-metodia tarjoavan Soccer Services Barcelonan kanssa.
Osa valmentajistamme on
siis kulkenut koko viisi vuotisen Ekkono -polun ja kehittynyt huikeasti eteenpäin. Uudemmatkin valmentajat ovat
päässeet hyvin mukaan ja ovat
kokeneet koulutukset erittäin
antoisina. Lyhyesti sanottuna
voidaan todeta, että olemme
saaneet uuden tavan ajatella ja
valmentaa jalkapalloa.
Rahallisesti merkittävä panos kouluttautumiseen toivottavasti näkyy vielä pitkälle
tulevaisuudessa mm. siten,
että entistä useampi KPV:ssa
oppinsa saanut pelaaja pääsee esiintymään KPV:n paidassa edustusjoukkuetasolla.
Omaa kehitystä on usein vaikea nähdä, mutta kommentit
KPV:n valmennuksen ammattimaistumisesta kertovat paljon.
Suurena haasteena koemme
kuitenkin saada KPV:n toimintaan mukaan lisää valmentajia,
jotka haluavat kehittyä ja olla
mukana sitoutuneena mukana
seuran toiminnassa.
Tomi Virta

Riittääkö että vain pärjätään?

”Jos haluat saada jotain mitä
sinulla ei ole koskaan ollut, sinun pitää tehdä jotain mitä et
ole koskaan tehnyt”, näin on
Joku viisas joskus sanonut.
Seuratoiminnan muutos itse
pelitoiminnan ulkopuolella on
nähtävissä monella sektorilla.
Lakipykälät ja tukiviidakot
ovat monimutkaistuneet, dokumentaatiota pitää olla paljon aikaisempaa enemmän,
järjestelmiä on ruuhkaksi asti
ja uusia haastajia on tullut kilpailemaan vapaa-ajan käytöstä.
Joku pitää olla näitäkin tekemässä.

alueiden liiton sarjoja rimpuiltiin pandemian varjossa väkisin läpi. Suurin osa kesän junioriturnauksista peruttiin, mm
KPV:n oma kevätturnaus, Summer cup ja isommista turnauksista esimerkiksi Kokkola cup.

Veera Koskela pelasi kahta sarjaa. Myranissa hän oli naisten
joukkueen paras maalintekijä
ja B-tytöissä B-tyttöjen SMsarjassa tuli myös Suomi kierrettyä.

B-tyttöjen SM-sarja		
HJK
11 9 1 1 29- 3
Honka
11 7 2 2 23-15
JyPK
11 6 3 2 27-11
Ilves
11 6 1 4 23-18
ONS
11 6 2 3 27-16
P-Iirot
11 7 0 4 29-20
PK-35
11 5 4 2 25-14
EPS
11 4 3 4 25-19
TPS
11 3 2 6 14-31
EBK
11 2 2 7 17-28
VIFK
11 1 0 10 8-37
KPV
11 0 0 11 4-39

31
24
23
22
21
21
19
15
11
10
3
0

B-poikien Ykkösen syksy lohko C
JJK
9 7 1 1 26- 4 22
KPV
9 6 1 2 29-12 19
Jaro
9 5 1 3 17-14 16
TP-47
9 4 3 2 16-10 15
VIFK
9 5 0 4 23-31 15
VPS
9 4 3 2 21-16 14
NFF/KANU YJ 9 3 1 5 10-15 10
Tervarit
9 3 0 6 12-17 9
OTP/OLS YJ
9 2 0 7 15-36 6
SJK
9 1 1 7 11-25 4

C15-pojat (2005) Puolen Suomen liiga
OLS
9 8 0 1 38- 6 24
VPS
8 6 2 0 26- 5 20
SJK
9 5 2 2 21-10 17
JJK
9 5 1 3 29-19 16
JIPPO
8 4 2 2 21-11 14
Tervarit
9 2 4 3 11-15 10
KPV
9 3 1 5 14-31 10
KuPS
9 2 3 4 13-21 9
Jaro
9 1 0 8 9-30 3
RoPS
9 0 1 8 8-42 1
C14-pojat (2006) Ykkönen
Wasa FA YJ
14 12 0 2
VPS
14 11 1 2
KPV
14 9 2 3
VPS 07
14 4 3 7
VetU
14 4 2 8
Laihia Luja
14 3 4 7
FC Ylivieska 14 4 0 10
LoVe
14 2 2 10

96-25
82-20
75-30
34-67
25-50
37-52
25-93
26-63

36
34
29
15
14
13
12
8

C15-tytöt (2005) Puolen Suomen liiga
ONS
6 5 1 0 23- 7 16
Pallokissat
6 4 1 1 17- 6 13
MeLU YJ
6 4 0 2 11- 8 12
SeMi/Sport YJ 6 2 1 3 12-15 7
JyPK
6 2 0 4 3-11 6
WFA/VIFK YJ 6 1 1 4 3-13 4
KPV
6 0 2 4 3-12 2
			
C14-tytöt (2006) Puolen Suomen liiga
Palokan R
9 7 1 1 28- 6 22
KPV
9 7 1 1 25- 8 22
ONS
9 6 1 2 29-10 19
HauPa
9 6 0 3 27-13 18
WFA YJ
9 4 3 2 21-13 15
JyPK
9 3 3 3 23-22 12
Ajax
9 3 0 6 18-21 9
Pallokissat
9 2 2 5 14-23 8
SJK
9 1 1 7 7-25 4
Wimma
9 0 0 9 1-52 0

Kuudentoista vuoden pelipassitaulukko
KPV on pelaajamäärältään
Keski-Pohjanmaan alueen suurin seura. Koronasta huolimatta
pelipassien määrä nousi kaikkien aikojen ennätykseen eli

487 pelipassiin. Taulukossa on
huomioitu ikäluokat 8-17 vuotiaat eli syntymävuodet 2012 –
2003. Lisäksi KPV:lla on pelipassit ikäluokalle 2013, mutta

niitä ei tässä taulukossa ole
huomioitu, jotta kaikki vuodet
saadaan vertailukelpoiseksi.
Taulukosta näkyy hyvin tyttöjalkapalloilun suosion kas-

vaminen. Naisjoukkuetoimintaa KPV:lla oli jo 1970-luvulla,
mutta
tyttöjunioritoiminta
aloitettiin virallisesti vasta
vuonna 2003.

KPV juniorimäärä 8 ‐ 17‐vuotiaat
600
500
400
300
200
100
0
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Seuroista on tullut työnantajia osin pakonkin sanelemana, kun pelkästään vapaaehtoisvoimin seurahallinnon
pyörittäminen on tullut tiensä
päähän eikä samanlaisia ”seurasydämiä” enää löydy, Joku
on kiven alla.
Tämä ei ole syyllistys vaan
realiteetti yllämainittujen asioiden ja vaatimusten paineessa.
Vapaaehtoistoiminta on vähentynyt seuratoiminnan resurssina. Se ei ole kadonnut, se
Joku on vain muuttanut muotoaan.
Se pitää osata ja uskaltaa ottaa huomioon tilevaisuutta
suunniteltaessa.
Vapaaehtoisuus ja sitoutuminen vapaa-ajan käytössä on
vaihtanut paikkaa nykymaailmassa. Ennen Joku pisti työn ja

perheen jälkeen kalentereihin
oman joukkueensa pelit ja lapsensa joukkueen talkoot, ja niiden jälkeiselle ajalle varattiin
mökkireissut ja kaukomatkat.
Nyt Joku tulee seuratoimintaan ja peleihin mukaan, jos se
osuu työn, perheen ja muiden
omien menojen jälkeen sopivasti kalenteriin. Taaskaan ei
ole syytöstä, vaan huomio nykyajasta.
Tämä puolestaan haastaa
perinteisen seuratoiminnan
ajattelun; ei ole enää samalla
tavalla SITOUTUVAA vapaaehtoisresurssia, mutta voisiko olla
PROJEKTIKOHTAISTA vapaaehtoisresurssia, kunhan se työ
toimintojen pilkkomisesta tehdään seuroissa? Uskon että on.
Sama pätee pelaajiin, valmentajiin ja muihinkin, jalkapallon ja seurojen pitää
mukautua aikaan ja pystyä tarjoamaan vaihtoehtoja vahvaa
sitoutumista vaativalle joukkuetoiminnalle.
Seuran työllistäminen ja toimintojen tekeminen palkkatyövoiman toimesta on tulevaisuutta ja pakotettuakin,
Joku ei ole paikalla. Tämä
haastaa kustannusrakenteita
ja pakottaa seuroja miettimään ydintoimintaansa tukevia toimintoja palveluntuottaja näkökulmasta; voiko
seura tarjota vetäjäresursseja
esimerkiksi kuntasektorille iltapäivätoimintaan? Ikäihmistentoimintaan? Tapahtumatoi-

mintaan?
Tämä ei ole pelkästään mahdollisuus vahvemman talouden rakentamiseen, vaan myös
mahdollisuus tuleviin palkkaamisiin seuran valmentajiksi tai hallinnon henkilöiksi
tai vaikka pelaajiksi, yhdistämällä työnkuvia ja kustannusrakenteita.
Aika jolloin ajateltiin seuratoiminnan työntekijän palkkaamista vain resurssiksi vapaaehtoisten puuttuessa ja
kustannuseränä toiminnalle
on aikansa elänyt. Myös tapa
hakea ratkaisua malliin; ”tekijän pitää ensin tienata oma
palkkansa myymällä”, tuottaa
käytännössä samaa toimintaa
kuin aikaisemmin, mutta paljon kalliimmalla.
Pitäisikö nähdä uudella tavalla; seuran itsensä tulee
nykyisten
vapaaehtoisten
voimalla mahdollistaa palkkauksen työnkuva ja ainakin
suurelta osin kustannus, kehittämällä toimintaansa ja kustannusrakennettaan niin että
se mahdollistaa palkkauksen?
Tällöin tuleva työntekijä pääsee tekemään sitä missä seuralla suurin tarve palkkaukselle pohjimmiltaan on, eli
tukemaan ja johtamaan vapaaehtoistoimintaa ja seuran
ydintoimintaa eli jalkapalloa
joukkueissa. Tätä Joku tarvitsee
tuekseen, niitä pilkottuja projekteja joihin pystyy osallistumaan pienemmällä sitoutumisella. Sinne ammatti-ihmisen

Ile Junttila muisti entistä työantajaansa kirjoituksella PalloVeikkoon.

aika pitää pystyä ohjaamaan,
ei pelkästään sponsorihankintaan tai resurssiksi tekemään
olemassa olevia töitä joita Joku
ei enää tee.
Tai sitten ollaan ja pärjäillään, mutta muut ajavat sil-

loin ohi. Ikävää mutta niin se
vain on nykypäivänä.
Mitä se olikaan se mitä piti
tehdä jos jotain uutta halusi....?
Ile Junttila

Juniorimäärä KPV:ssa
jatkaa kasvamistaan
KPV:ssä pelaavien junioreiden
(alle 17-vuotiaat) määrä on pelipassimäärinä laskettuna ennätyslukemissa, yli 500 junioripelaajaa. Onko se luku hyvä,
riittävä, erinomainen, heikko
vai jotain muuta? Jos tarkastellaan historiassa taaksepäin pelkästään pelaajamäärää, voidaan
tulkita ainakin se, että määrä
on kasvussa ja on tuplaantunut
viimeisen 15-vuoden aikana.
Määrä voi olla myös haaste.
Miten rakentaa sellainen ympäristö kaikille pelaajille, jotta
he voivat kehittyä omassa tahdissaan ja nauttia harrastuksestaan haluamallaan tavalla, kun
yhdessä joukkueessa on jopa yli
40 lasta. Osa lapsista harjoittelee 1-2 kertaa viikossa ja lajiin vihkiytyneet jopa 4 kertaa
viikossa sekä omalla ajallaan.
Näin ollen tasoerojen kasvulta
on vaikea välttyä ja sillä on
seurauksia. Pelaajamäärämme
voisi olla korkeampikin, mutta
se vaatisi harrasteryhmien perustamisia niin tyttöihin kuin
poikiinkin. Haasteena tässä kuitenkin on se mistä löydämme
perustettaville uusille ryhmille
valmentajat.
Nykyään jalkapallolla on paljon kilpailevia asioita. Näihin

voidaan lukea uudet lajit ja
niiden kehittyminen, erilaiset
elektroniset laitteet, yhteiskunnan kulttuurimuutokset sekä
perheiden arvot ja ajankäyttö.
Näiden yhteisvaikutuksesta kilpaurheilumainen liikunta ja
liikunta ylipäätään ovat vähenemässä lasten ja nuorten keskuudessa, tällä on terveydellisiä vaikutuksia.
Viime vuosina olosuhteita
on kehitetty meillä Kokkolassa ja valtakunnallisesti.
Tällä hetkellä meillä on käytettävissä kolme täysimittaista
laadukasta tekonurmikenttää
ja hybridiareenakin on vielä
suunnitelmissa mukana. Lähiliikuntapaikkoja on kaupungin ja koulujen toimesta
rakennettu lisää ja ne ovat erinomaisia paikkoja yleiseen liikkumiseen sekä henkilökohtaiselle harjoittelulle.
Palloliiton eri kehitysryhmät
pyrkivät mukauttamaan ja uudistamaan toimintaansa. Se tarkoittaa, että pyritään uudistamaan pelaajakehitystä, johon
liittyy mm. sarjajärjestelmät.
Tätä kirjoittaessa valmistaudun
Palloliiton Urheilutoimintojen
Kehitysryhmän tulevaan palaveriin, jossa aiheena yhdessä

Kilpailutoimintojen kanssa on
mm. juniorisarjojen uudistukset ja pelaajakehitykseen liittyviä asioita.
Erityisellä ilolla ja ylpeydellä
olen seurannut Palloliiton valmentajakoulutuksen
uudistumista yhtenä kouluttajista,
mutta erityisesti sitä, miten
KPV:n valmennuksen taso on
noussut viimeisen viiden vuoden aikana, kun olemme hyödyntäneet SoccerService Barcelonan koulutuspalveluita ja
jalkauttaneet Ekkono -metodia
tärkeäksi osaksi valmennustoimintaamme. Näitä samoja palveluita ja palvelutuottavia henkilöitä hyödyntävät mm. HJK
ja PSG.
Valmentajien osaamisen kehittäminen on niin Palloliiton
kuin KPV:nkin tavoitteissa korkeimpana. Viimeisten vuosien
aikana valmentajien vaatimustaso on kasvanut. Valmentajien
tehtävät ovat paljon kattavammat, sillä liikunnan määrä lasten ja nuorten keskuudessa on
vähentynyt merkittävästi. Liikunta ja urheilu on siirtynyt
entistä enemmän tilaaja-tuottajamallimaiseksi, jossa perheet
(tilaaja) ostavat seuroilta (tuottaja) palveluita. Käytännössä

tämä näkyy siinä, että talkooväkeä on vähemmän. Tämän
luonnollinen seuraus on harrastusmaksujen kohoaminen
ja vaarana on lajien elitistyminen. Tämän korjaamiseksi on
jo onneksi puututtu, eli tämän
vuoden aikana Palloliiton alaiset seurat tulevat julkaisemaan
SROI -laskelmia, jotka kuvaavat jalkapallon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrän
seurakohtaisesti. Näitä lukuja
voimme hyödyntää mm. kuntasektorin kanssa käytävissä
keskusteluissa.

tasolla. KPV:n Naisten joukkue
on aloittanut toimintansa tulevalle kaudelle. Miesten edustusjoukkueessa harjoittelee 8 tällä
vuosituhannella
syntynyttä
omaa kasvattia. KPV Akatemia
puolestaan terävöittää toimintaansa vuosi vuodelta ja Akatemia on entistä tärkeämpi askel
omille junioreille kohti edustusjoukkuetta.
-Tomi

Seurana meitä arvioidaan ja
ohjataan Palloliiton Laatujärjestelmän kautta. Monet kehityskohteet kuitenkin vaativat
pitkäjänteistä työtä, ja tietysti
niitä aina keskustelua herättäviä muutoksia. Pitkällä aikajänteellä tehdyt muutokset jäävät
usein huomaamatta. Tällä hetkellä KPV:ssa tehdään vahvaa
yhteistyötä joukkueiden kesken, joka on yhteishengen ja
pelaajakehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
KPV:n pelaajia on nähty viime
vuosina juniorimaajoukkueissa
vuosittain, niin tytöissä kuin
pojissakin. B-tytöt ja B-pojat
pelaavat maan korkeimmalla

Tomi Virta keskittyy seuran juniorijoukkueiden valmennuksen johtamiseen.
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KPV:n Vuoden Juniorin
valinnalla pitkä perinne
Kokkolanseudun Säästöpankin markkinointipäällikkö Kalervo Luokkalan ideana ryhdyttiin KPV:ssa valitsemaan 1984
vuoden poikajuniori. Vuonna
2003 mukaan tuli myös vuoden tyttöjuniorin valinta. Poikia on ehditty valita 37 vuoden
aikana 36, kun Miika Koppinen
tuli valituksi peräti kahdesti.

Tyttöjen listalla on 18 eri nimeä.
Vuosikymmenten aikana valituiksi ovat tulleet pojista mm.
Tero Koskela, Miika Koppinen,
Jukka Hakala, Henri Myntti,
Niko Kalliokoski, Petteri Forsell
sekä tyttöjunioreiksi mm. Sara
Myntti, Emmi Alanen, Hanne

Ojanperä, Paula Alajuuma ja
Jenni Laakso. Kaikki varmasti
tuttuja nimiä suomalaista jalkapalloilua seuranneille.
Valituksi tulleista pojista ovat
vuoden 2020 päättyessä eniten
maaotteluja kirjanneet Petteri
Forsell 33, Henri Myntti 24 ja
Miika Koppinen 22 sekä tytöistä Emmi Alanen 101, Janni

Laakso 23 ja Hanne Ojanperä
22.
Koko poikien 37- ja tyttöjen 18-vuotiset historiat tuovat esiin vuosittaiset palkitut:
1984 alkaen Tommi Syrjälä,
Peter Lågland, Jyrki Mild, Jari
Pussinen, Tommi Pikkarainen,
Marko Sorvisto, Petri Haapasalo, Janne Ahtinen, Ville
Laakkonen, Kenneth Gran-
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T07 uutta oppimassa
lund, Tero Koskela, Teemu Parpala, Miika Koppinen, Jukka
Hakala, Petri Piispanen, Miika
Koppinen, Henri Myntti, Niko
Kalliokoski, Ilari Nikula.

2007 syntyneet tytöt hyvästelivät pikkukentät viime kauden
päätteeksi, ja talven treenien
sekä harjoituspelien yhteydessä
on saatu todeta, että peli muut-

tuu huomattavasti. Sen oikean
jalkapallon pelaaminen vaatii pelaajilta paljon uuden oppimista, vaikka lajin perustaitoja onkin jo useampi vuosi

harjoiteltu. Siitä huolimatta,
että kenttäkoko kasvaa aikuisten mittoihin, on pelaajille
kuitenkin nopeasti käynyt selväksi, että aikaa ja tilaa ei ole

yhtään enempää, oikeastaan
päinvastoin.
Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta joukkue on
saanut vietyä harjoitukset läpi

Kun vuodesta 2003 on tyttöjalkapalloilun kasvun seurauksena palkituiksi päätetty
nimetä molemmat sukupuolet, niin ovat valituiksi tulleet:

2003 Tommi Kauppinen ja Sara Myntti
2004 Jimi Tuomaala ja Henna Kuusela

talven lähes suunnitelmien mukaisesti. Suurimmat vaikutukset epidemialla on joukkueen
osalta ollut Helmari-tapahtumiin, jotka on jouduttu perumaan koko alkuvuoden osalta.
Lisäksi sarjojen alkamista on
siirretty useamman kerran,
mutta sen haasteen kanssa joutuu taistelemaan luonnollisesti
muutkin joukkueet.
Alkavan kesän sisältöön kuuluu piirisarja 06 tyttöjen ikäluokassa sekä Liiga Pohjoisen pelit, jotka kuljettavat joukkuetta
puolen Suomen alueella. Pelejä
on tiedossa paljon, mutta joukkue odottaa innolla kirmaamista kesän viheriöille.

2005 Arttu Seppälä ja Elisa Nikula
2006 Joonas Pennanen ja Emmi Alanen
2007 Matias Nygård ja Hanne Ojanperä
2008 Petteri Forsell ja Emmi Niskakangas
Ylärivi vasemmalta: Assi Tastula, Vilja Kuutniemi, Tuulia
Träsk, Ella Forsell, Sofia Björkbacka, Matleena Ketola

2009 Jussi Laakso ja Lotta Sorvisto
2010 Kim Palosaari ja Paula Alajuuma
2011 Harri Hujanen ja Janni Laakso

Keskirivi vasemmalta: Lotta
Paavilainen, Neea Sundfors,
Lyydia Läspä, Nea Pesonen,
Iida Kivioja, Olivia Kauppila

2012 Mikko Laitala ja Ada Mannström
2013 Jesse De Jong ja Sinna Koivisto
2014 Harri Heiermann ja Roosa Nyman

Alarivi vasemmalta: Sara Silvasti, Ada Lindqvist, Siiri Järvelä, Aava Salmela, Mimmi
Känsälä, Emma Korpela, Elli
Ala-Kopsala.

2015 Lasse Känsälä ja Patricia Träsk
2016 Valtteri Palosaari ja Julia Salo
2017 Oskari Saviranta ja Fanny Huuhka
2018 Santeri Mäkinen ja Fanny Lindholm

Kuvasta puuttuu: Julia Laasanen, Ellenoora Ohtamaa sekä
Essi Salminen.

2019 Noa Lehtonen ja Veera Koskela
2020 Aku Ahokangas ja Frida Lindholm.

Emmi Alanen ja Joonas Pennanen valittiin KPV:ssa 2007 vuoden tyttö- ja poikajunioreiksi.

P08 – Uuden edessä
Paljon on taas kaupunginsalmessamme Suntissa vettä kerennyt virtaamaan, kun kausi
2020 saatiin päätökseen. Palatkaamme silti hieman ajassa
taaksepäin… Monta hienoa
kokemusta välikentiltä mahtui kauteen, mutta syyskuussa
saimme kutsun johonkin, mitä
emme olleet aikaisemmin päässeet kokemaan: ison kentän peleihin ja tarkemmin sanottuna
Eremenko Cupiin. 11v11 pelit
olivat ”aavistuksen” totutusta
poikkeavia sekä haasteellisempia. Turnauksesta ammennettiinkin lähinnä menestyksen
ja tulosten sijasta kokemuksia
pelaajille seuraavaan kauteen.
Valmennuskin sai arvokasta näkemystä tulevan kauden suunnitelmiin ja kehityskohteisiin.
Talviharjoittelussa on ajatusmaailmamme mukaisesti toteutettu laadukasta arkea. Arki
suunnitellaan tarkasti ja otetaan huomioon pelaajan kokonaisvaltainen kehittyminen eri
osa-alueilla. Olemme lisänneet
harjoitteluumme fysiikkaa entisestään ja yksi harjoituskerta
on otettu Liikevoimalta, jossa
pojat ovat viihtyneet erinomaisesti. Itse lajiharjoittelussakin
ovat puhaltaneet muutoksen

tuulet, kun maalivahtivalmennukseen on saatu uutta väriä.
Lajiharjoittelua on muokattu
urheilullisempaan suuntaan ja
ruuvia kiristetty joka vuotiseen
tapaan.
Talvella on päästy pelaamaan ison kentän pelejä kivasti

unohtamatta tietystikään välikenttää, jossa myös vielä tuleva
vuosi esiinnytään. Uutta opitaan päivittäin molemmissa
pelimuodoissa.
Oppiminen
tuskin on tulossa ihan hetkeen
päätökseen, kun uutta saadaan
kokea vuoden 2021 edetessä

Näiden yhteensä 55 nimen
joukosta löytyisi monta mielenkiintoista tarinaa kerrotta-

vaksi, niin sukutaustoista kuin
nuorten urakehityksestä ammatissaan ja jalkapalloviheriöillä.

ja matka jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Kovasti jokainen
joukkueen jäsen himoitsee PSLkarsintojen jatkumista. Tämän
jälkeen tiedetään tarkemmin
askelmerkkejä kesän sarjoihin,
jotka ovat vielä hämärän peitossa. Joka tapauksessa uutta
sarjaa pelataan, joko PSL:n tai
aluesarjan merkeissä. Itse sarjapaikkoihin kuitenkin voi
vaikuttaa pelaamalla ja pelaamiseen harjoittelemalla. Jokai-

nen yksilö on siis omalla aktiivisuudellaan ja toiminnallaan
palanen kokonaisuutta: palapeliä nimeltä JOUKKUE!
Kesällä tarkoituksena olisi sarjojen lisäksi osallistua pariin
turnaukseen ja syksyllä alustavasti kokemaan Huuhkajapäiviä. Jäädään jännityksellä odottamaan mitä tuleman pitää ja
palapelin hahmottumista.

Innolla kesäkauteen

VV, Tero Saari

Kuvassa iloinen joukkue kesäturnauksen mitaleidenjaon yhteydessä. Kuva: Teemu Urpilainen

KPV sai jälleen uusia innokkaita poikajunioreita, kun
P13-joukkue perustettiin syksyllä 2019. Osalla pelaajista oli
jo kokemusta perhefutiksesta
ja jalkapallokoulusta, mutta
myös täysin uusia kasvoja liittyi joukkoon.

Juuri alkuun päästyämme
laittoi korona kapuloita rattaisiin, ja jouduimme keväällä
harjoittelemaan erityisjärjestelyin. Kesäkauteen ja ulkokentille lähdimmekin entistä innokkaampina, ja saimme alle
hyviä treenejä, ja myös harjoi-

tusotteluita alueen muita joukkueita vastaan.
Harmittavasti suuri osa kesän turnauksista oli koronan takia peruttu, mutta pariin alueelliseen turnaukseen
osallistuimme, ja yhden niistä

voitimmekin. Kuvassa iloinen
joukkue mitaleidenjaon yhteydessä.
Tällä hetkellä harjoittelemme
kaksi kertaa viikossa, ja suuntaamme katseemme kesäkauteen 2021. Joukkueessa pelaa

36 poikaa - tervetuloa mukaan
myös uudet innokkaat futaajat!
Joukkueen valmentajina toimivat Roni Lamberg ja Tero
Peltokangas sekä apuvalmentajina Lauri Rannila, Ville Rahkola ja Timo Vuolteenaho.

32

PALLOVEIKKO kevät 2021

PALLOVEIKKO kevät 2021

Peli-iloa ja yhdessä tekemistä

Joukkuekuva kesältä 2020. Ylärivi: Juha, Sanna, joukkueenjohtaja Jenni, valmentaja Ella, Henna
ja vastuuvalmentaja Juho. Keskirivi: Aada, Emmi, Milja, Jade, Pihla, Selma ja Emilia. Alarivi:
Venla, Erika, Sara, Erin, Aino Enni, Sonja ja Eeda

KPV T12-13 tyttöjen kevääseen kuuluu kolmet harjoitukset viikossa. Kahdet pallolliset
harjoitukset hallissa ja koordinaatioharjoitukset koulun salissa. Talven aikana olemme
treenanneet ahkerasti. Nyt odotamme, että pääsemme aloittamaan harjoitukset pihalla.
Hallikauden aikana olemme
pelanneet harjoituspelejä lähialueiden tyttö- ja poikajoukkueita vastaan ja kevään edetessä
ottelut lisääntyvät. On mukava
huomata kuinka tytöt ovat kehittyneet talven aikana ja harjoituksien opit siirtyvät myös
pelikentälle.
Meidän tavoitteenamme on
syventyä jalkapallon lajitaitoihin innostavalla tavalla. Jokaiselle annetaan mahdollisuus
kehittyä omaa tahtia. Teemoina meillä on ollut perustaitojen lisäksi tällä kaudella mm
kuljetus, laukaus ja harhautus.

Virta vie 09-poikia

Talvella olemme keksineet
myös muuta mielekästä tekemistä harjoittelun ja pelien lisäksi. Olemme käyneet
pulkkamäessä ja paistamassa
makkaraa. Tärkeää on, että tytöt viihtyvät yhdessä myös
kentän ulkopuolella.
Kesällä lähdemme pelaamaan
piirisarjaa, T8 ja T9 ikäluokissa,
lisäksi osallistumme lähialueilla oleviin turnauksiin. Tähän asti olemme pelanneet yhdistelmäjoukkueella, mutta nyt
on tarkoituksena, että tytöt pelaavat oman ikäluokan pelejä,
sillä T9 tytöt siirtyvät kauden
jälkeen jo 8v8 kentälle.
Tällä hetkellä meillä on joukkueessa reilu parikymmentä
tyttöä. Toivotamme kaikki jalkapallosta kiinnostuneet tytöt
tervetulleeksi joukkueeseen.
Joukkueenjohtaja
Jenni Pekkarinen

Kesää ja turnauksia odottaen
09-tytöillä kausi on lähtenyt
käyntiin aktiivisella harjoittelulla, ja valmistautuen kesän
piirisarja peleihin sekä turnauksiin. Kauden 2021 aikana on
tarkoitus osallistua piirisarjaan
kahdella joukkeella, Kokkola
Cuppiin sekä Hippo-turnaukseen Jyväskylään syksyllä, tytöt odottavat malttamattomina
että pääsevät kesän kentille pelaamaan. Kaudella 2020 aikana
tytöt pelasivat 40 ottelua, joista
tuloksena on 31 voittoa, 2 tasapeliä ja 7 tappiota. Maaleja
saatiin tehtyä 201 ja omaan
päätyyn meni 62, joten kausi

meni pelillisesti hienosti. Joukkueessa pelaavat Aro Veera, Hakala Melida, Hangasmaa Jenni,
Kallio Viivi, Kivioja Ellen, Koskela Nea, Lindberg Bea, Myllykangas Eleanora, Myntti Alyssa,
Niemissalo Helmi, Niemistö
Aino, Nygård Nea, Ojala Ellen, Peltoniemi Julia, Puusaari
Hilda, Sara-Aho Iida, Wennström Amanda, Wikström Säde.
Vastuuvalmentaja toimii Markus Lindberg ja valmentajina
Heli Lindeberg sekä Lasse Hangasmaa. Huoltajana joukkeella
toimii Riitta Kivioja.

Kausi 2020 jäi tunnetulla tavalla
vaillinaiseksi, turnauksia oli vähän ja piirisarjakin suunniteltua
lyhyempi. 09-ikäluokka osallistui yhdellä joukkueella vuotta
vanhempien Kakkoseen, jossa
selvittiin hienosti yläloppusarjaan. Kauden kohokohtia oli,

kun päätösottelussa pojat nuijivat hienolla pelillä sarjan voittaneen FC Ylivieskan maalein 3-1.
Myös oman ikäluokan piirisarjaan osallistuttiin yhdellä joukkueella, mutta siinä ei pelattu
sarjamuotoisesti, vaan kahden
ottelun pelitapahtumina. Elo-

joitusotteluita pelattiin mahdollisuuksien mukaan noin kerran
kuussa paikallisia joukkueita
vastaan. Joukkue odottaa kovasti kesää ja sen mukana sarjapelejä ja turnauksia. Toivotta-

kuun alussa käytiin Jyväskylässä
kovatasoisessa
turnauksessa,
jossa päänahat jäi ottamatta,
mutta paljon oppia tarttui taas
matkaan.
Kauteen 2021 päästään näillä
näkymin pienen viivästymän
myötä, kun piirisarjat vihdoin

Takeaway PANNUPIZZA-

PERJANTAI 12 €

toukokuussa alkavat. Joukkue
on pysynyt hyvin koossa, sillä
talvikauden harjoituksissa on
pyörinyt noin 35 poikaa. Tähtäimessä on osallistua kahdella
joukkueella oman ikäluokan
Kakkoseen. Lisäksi kauteen on
tarkoitus sisällyttää niin Kok-

nouto klo 15–19

Pepperoni Kinkku Vege

valitse
näistä

Tilaukset Amarillosta perjantaisin
klo 15-18.30 puh. 020 780 8911
Ennakkotilaukset myyntipalvelusta
ma-pe puh. 020 780 8920

26.2.
saakka

•

•

kola Cup kuin muutama muukin lähialueen turnaus. Jyväskylään mennään taas elokuussa
mittaamaan tasoamme. Vastuuvalmentajana toimii tällä kaudella oto:na juniorivalmennuspäällikkö Tomi Virta ja hänen
tukenaan viisi apuvalmentajaa
sekä joukkueenjohtaja.

Alin rivi vasemmalta alkaen:
Lauri Kivioja, Linus Peltola,
Santeri Palola, Matias Heikkilä, Aapo Vuorinen, Rasmus
Mäkelä, Urho Salonen, Veikko
Hirvinen.
Keskimmäinen
rivi
vasemmalta alkaen: Eeli Silvanne,
Aatu Sillanpää, Vertti Köyhäjoki, Uusitalo Robin, Ossian
Ojatalo, Samu Jokinen, Niki
Rekilä, Oliver Sundström.
Ylin rivi vasemmalta alkaen:
Oiva Hänninen, Roni Saarela,
Jaakob Vuollet, Matias Moilanen, Kasper Emmes, Mio
Kalliokoski, Jasper Pensaari,
Sebastian Hakala, Niilo Peltoniemi,
Kuvasta puuttuu:, Atef Elbahr,
Robin Finell, Jonne Hirvonen,
Olivier Kokkonen, Benjamin
Kokkonen, Urho Laihorinne,
Jooa Niemi, Niki Rekilä, Justus
Rutanen, Eeli Silvasti, Joona
Strang, Akseli Tastula, Eemil
Vuolteenaho.

Vastarannan bruns

13.2. | 20.2. | 27.2. klo 12–

Varaa paikkasi ennakkoon myyntipa
ma-pe klo 9–16, puh. 020 780 89
tai sales.kokkola@sokoshotels

Onnittelemme 90-vuotiasta KPV:tä

Seuran suurin harjoitusryhmä
KPV P9 koostuu 49:stä innokkaasta jalkapalloilijasta ja 10:stä
toimihenkilöstä. Talvikaudella
joukkue harjoitteli kaksi kertaa viikossa kahdessa erillisessä
harjoitusryhmässä. Lisäksi har-
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vasti koronatilanne sallii pelien
ja tapahtumien läpiviennin
suunnitelmien mukaisesti!
Joukkueen tavoitteena on
saada mahdollisimman moni
lapsi innostumaan jalkapal-

losta ja pysymään harrastuksen
parissa mahdollisimman pitkään. Joukkue toivoo mukaan
myös uusia pelaajia. Koskaan ei
ole myöhäistä aloittaa kuningas
lajin parissa vihreässä perheessä!

Asianajotoimisto
Kaitaluoma & Koittola Oy

VARATTU!

HINNAT:
Aikuinen 20 €
puh. 06-8315 083
- Kaitaluoma 0500 900 000
lapsi 9 €, alle 3v. 0 €
Isokatu 5 - 67100 Kokkola,

KPV-huudot raikuivat komeasti keskiviikkona 21.4. harjoitusten jälkeisessä kuvauksessa

- Koittola 0400 764 276

Timo Salminen

Kiinteistönvälitys Pro Oy LKV
Isokatu 2, 67100 Kokkola
Kauppakeskus Kallentori, Pitkänsillank. 15 Kokkola
p. 044 738 2308 harjunpuffetti.fi

www.kiinteistonvalityspro.fi

Silmätautien

VARATTU!
Valkoinen harjoitusryhmä: Ylärivi vasemmalta: Aapo Heiskanen, Noel Myntti,
Miro Silvasti, Rico Rannankari, Benjamin Karjalainen, Marcos Cabezaolias, Max
Sippola, Kalle Rimpilä, Eino Palola, Aaron Loisa. Alarivi vasemmalta: Jare Eklund, Valtteri Kiviniemi, Oiva Ojajärvi, IivoFränti, Unto Koskinen, Viljami Virta,
Verneri Virta, Lauri Jylhä, Nestori Seppänen, Jake Forsell

Vihreä harjoitusryhmä: Ylärivi vasemmalta: Aimo Bakadiasa, Aleksi Rantala,
Jare Huopana, Aaron Kuosmanen, Emmanuel Adem, Eero Koppinen, Johannes Aspegren, Arttu Kero, Joona Porvari. Alarivi vasemmalta: Niklas Junnila, Peetu Ingo,
Roope Nissilä, Frans Salminen, Aatu Ruotsalainen, Lenni Pusa, Miko Pulkkinen,
Joonas Jokela

erikoislääkäreiden palvelut

Näkömestari
Kokkola 040 553 2152
Kaustinen 050 440 0235
Ajanvaraus helposti myös netissä:

www.nakomestari.fi
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Santahaan lenkkipolut tutuiksi

Kohti isompia
pelikenttiä
Joukkuekaverit Joel Möller, Ossi
Niittykoski ja Elliot Sundström
pääsivät ottamaan toisistaan
mittaa Coppa Kokkola -turnauksessa. Kuva Jussi Sia.

Uuteen kauteen KPV E11 pojat
lähtivät intoa täynnä pelikentän kasvaessa ja haasteiden lisääntyessä. Viime kaudella harjoiteltiin jo 8v8 pelimuotoa
vuotta vanhempien piirisarjassa yhdellä joukkueella sekä
harjoituspeleissä.
Vastuuvalmentaja Matti Palolan mukaan isommalle kentälle siirtyminen tuo mukanaan myös haasteita. Iso kenttä
ja 8v8 pelimuoto vaatii pelaajilta enemmän fyysisiä, henkisiä, taktisia sekä teknisiä valmiuksia.

Isoin haaste 8v8 peleissä on, että kaikille pelaajille
saataisiin riittävästi pallollisia
suorituksia pelitapahtumissa.
Toisaalta 8v8 pelimuoto tuo
mukanaan myös paljon positiivista.
Pelistä tulee enemmän
jalkapallon omaista ja pelaajat
nauttivat siitä, että jokaisella
on oma pelipaikkansa ja roolinsa pelissä, Palola lisää.

Tavoitteena
harjoittelun laadun
parantaminen
Pojat ovat harjoitelleet ahkerasti läpi talven kaksi kertaa
viikossa ja keväällä saatiin vielä
kolmas vuoro tekonurmelle lumien sulaessa. Haasteena on
ollut talven aikana pelitapahtumien vähyys. Kauteen lähdettiin suurilla suunnitelmilla.
Tarkoituksena oli pelata pohjanmaan liigaa yhteistyössä
VPS:n , SJK:n, Kupsin ja OLSin

joukkueiden kanssa, mutta valitettavasti korona perui kaikki
jo suunnitellut turnaukset. Toivottavasti hyvin alkanut yhteistyö joukkueiden kanssa kantaa
hedelmää tulevaisuudessa ja
loppukaudesta pääsisimme pelaamaan maakunnan rajojen
ulkopuolelle.
Tällä kaudella joukkueen päätavoite on parantaa harjoittelun laatua, nostaa vaatimustasoa ja tempoa sekä saada
enemmän pelinomaisia harjoitteita. Tälle kaudelle on laadittu
harjoittelun tueksi vuosisuunnitelma, jossa on huomioitu
erilaiset painopistealueet.

tiin treenitaukoa, kaikki pelaajat palasivat tauolta intoa
täynnä takaisin harrastuksen
pariin. Jopa pari jo jalkapallon lopettanutta poikaa on tämän vuoden aikana aloittanut
harrastuksen uudelleen. Jalkapallo kiinnostaa ja joukkueessa
viihdytään. Myös uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan
joukkueeseen!

Joel Hoffrén, Sulo Moilanen ja
Roni Rahkola taistelemassa
pallosta Coppa Kokkola -turnauksessa. Kuva Jussi Sia.

Paluumuuttajia
joukkueen riveihin
Pelaajia joukkueessa on tällä
hetkellä 39. Määrä on pysynyt
jo pari kautta samana. Muutamia poikia on lopettanut
ja muutama uusi aloittanut.
Vaikka koronan vuoksi pidet-

P-14 (2007) pelaava tulevana kesänä ensimmäistä kertaa koko kauden isolla kentällä. Tämä on näkynyt myös
kauteen valmistautumisessa.
Olemme pääsääntöisesti aloittaneet harjoitukset puolen
tunnin lenkillä Santahaan lähimaastossa. Harjoituksia on
pidetty Kipparissa keskimäärin neljä kertaa viikossa. Haastavista "koronaoloista" huolimatta olemme myös pystyneet
pelaamaan muutamia harjoitusotteluita, lähinnä oman seuramme muita joukkueita vastaan.
Tulevana kautena osallistumme Liiga-Pohjoisen karsintaan, jotka toivottavasti pystytään järjestämään toukokuussa.
Pelaamme myös läntisen alueen P-14 Ykköstä, joka alustavan sarjaohjelman mukaan alkaa vieraspelillä 7.5. Joukkue
odottaakin jo innolla tosipelien alkamista vaativan harjoituskauden jälkeen. Ohjelmaan
kuuluu myös Kokkola-Cup ja
mahdollisesti jokin toinen tur-

naus. Toivottavasti ne kyetään
järjestämään.
Vastuuvalmentajanamme on
aloittanut tällä kaudella Aki Sipilä. Akin mukaantulon myötä
joukkueessa on todellinen tekemisen meininki. Hyvänä apuna
valmennuksessa jatkaa Tapani
Moilanen. Tero Åstrand on
myös mukana, kunhan siviilitöiltään ehtii.
Pelaajaringissä on tällä hetkellä mukana 22 innokasta
poikaa; Akseli Tulasalo, Lucas Wikström, Elias Moilanen,
Patrik Kleimola, Elmeri Isopahkala, Niko Jakku, Romeo Rantala, Axel Hansell, Ivan Makowiecki, Henri Junkkila, Aaron
Välitalo, Luukas Åstrand, Pauli
Viitala, Vili Ahokangas, Akonon Arope, Roope Männistö,
Valtteri Vainio, William Mikkola, Saku Saarela, Aatu Järvelä,
Niki Bowyer ja Kerkko Pellinen.
Joukkueenjohtajina toimivat Timo Viitala ja Jyrki Kleimola. Rahastonhoitajana toimii Minna Jakku.

Tuomari Jonne Hirvonen antoi FairPlay-kortin Joel Möllerille
Coppa Kokkola -turnauksessa kapteeni Leevi Palolan seuratessa
vierestä. Takana Akseli Kalliokoski, Elliot Sundström, Eetu Stenvall ja Sulo Moilanen. Kuva Jussi Sia.

Coppa Kokkola 2021

KPV E11 pojat osallistuivat Coppa Kokkola -turnaukseen kolmella joukkueella. Uunituoreet vieraspeliasut pääsivät turnauksessa testiin ensimmäistä kertaa. Kuva Jussi Sia.

Kauden peruuntuneita turnauksia paikattiin järjestämällä
ensimmäistä kertaa oma turnaus, Coppa Kokkola 2021. Yksipäiväiseen turnaukseen kutsuttiin mukaan lähialueiden
joukkueita. Kaikkiaan turnauksessa pelasi kahdeksan joukkuetta. Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna järjestetty turnaus
oli tarkoitus järjestää Santahaan tekonurmella, mutta takatalvi sotki suunnitelmat. Onneksi viime hetkessä saimme
järjestettyä turnauksen siirron
Kipparihalliin. Pojat olivat in-

noissaan, viimeinkin päästään
pelaamaan! Turnauksen voiton
vei GBK, toiseksi tuli Kälviän
Tarmon joukkue sekä kolmanneksi ja neljänneksi sijottuivat
omat joukkueet, KPV vihreä ja
valkoinen. Turnauksen järjestämisestä saimme hyvää palautetta ja kokemusta, ehkäpä
Coppa Kokkola on uusi, jokavuotinen perinne.
Kesäksi on suunnitteilla
useita pelireissuja ja turnauksia.
Toivotaan, että pelikenttien vihertyessä päästään pelaamaan!

06 poikien ryhmä on viimeistä vuotta omana ikäluokkanaan. Poikia joukkueessa on
26 pelaajaa. Harjoittelu kohti
kautta 2021 aloitettiin marraskuun alussa. Joukkueeseemme
liittyi 4 uutta pelaajaa. Joukkue tekee yhteistyötä Lohtajan Veikkojen 06 joukkueen
kanssa. Pelaajat harjoittelevat ja pelaavat ristiin YJ sopimuksen avulla. 06 ryhmä
on täynnä hyviä jalkapalloilijan alkuja ja tottunut harjoittelemaan määrätietoisesti ja
kurinalaisesti. Tämän kauden
tavoitteena on päästä mukaan
Puolen Suomen Liigaan ja
saada rutiinia kohti ensi syksynä odottavaa B-poikiin siirtymistä. Pelaajat ovat ottaneet
isoja askelia talven aikana ja

Eveliina Palola

B-tytöillä mielessä
ylempi sarjaporras

recruiting@cabb-chemicals.fi

Kauden 2020 joukkuekuva: Ylärivi vasemmalta: Tapani Moilanen valm., Leevi-Oskar Hillilä, Saku
Saarela, Pauli Viitala, Patrik Kleimola, Lucas Wikström, Roope Rahkola
Keskellä: Patrik Hansell valm, Oliver Ahokangas, Akonon Arope, Elias Moilanen, Roope Männistö,
Niki Niemi, Axel Hansell, Teemu Raudasoja valm, Timo Viitala jojo,
Istumassa: Ivan Makowiecki, Aatu Järvelä, Niko Jakku, Juuso Hylkilä, William Mikkola, Aaron
Välitalo Elmeri Isopahkala.

Menestys
seuraa työtä

CABB on maailmanlaajuinen kemian alan yritys. Olemme toimineet Kokkolassa
vuodesta 1984 lähtien ja työllistämme siellä noin 220 henkilöä. Kokkolan tehtaallamme
valmistamme rahtivalmistuksena kasvinsuojeluaineita ja niiden välituotteita.

www.cabb-chemicals.com
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Vallitsevasta tilanteesta huolimatta ovat B-tytöt päässeet harjoittelemaan hienosti. Edellisen kauden sm sarja paikka oli
mahtava suoritus alueen ainoana joukkueena. Kovia pelejä ja tärkeää kokemusta rikkaampina lähdetäänkin tällä
kaudella entistä nälkäisempinä tavoittelemaan tuota samaa paikkaa. Tytöt harjoittelevat ahkerasti ja tavoitteellisesti.
Mahtavia tyttöjä koko joukkue
täynnä. Toimari ryhmä on hie-

man uudistunut tälle kaudelle,
mutta tuttuun tapaan valmennus vastuussa on Mika "Lido"
Lindholm.
Valmennuksessa löytyy myös
Petri Martikainen, Petri Hertteli
sekä Anne Saari. Joukkue kiittää
kaikkia kauden sponsoreita ja
yhteistyökumppaneita tuesta!
Nähdään kentillä!
Jojo

kannattaa tulla seuraamaan
06 poikien pelejä, vauhtia ei
tule puuttumaan.
Joukkueemme päävalmentaja on Jukka Hakala, Jukan
tukena valmennuksessa toimivat Tuomas Uusimäki, Sebastian Mannström, Juha
Himanka, Janne Koivisto ja
Kimmo Vesa, sekä joukko vierailevia tähtiä eri osa-alueita
tukemaan.
Joukkueen taustalla toimivat rahastonhoitajana Pasi
Paasila, vanhempaintoimikunta ja joukkueenjohtajana
Susanna Hohenthal.
Jarmo Kauppinen
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Miesten edustusjoukkue

Päätösjuhlat
poikkeusoloissa

Koronavuoden kauden päätösjuhlat olivat oma erikoinen lukunsa. Seura oli varannut jo
vuoden 2019 puolella Kokkolasalin 90-vuotisjuhlan pitopaikaksi marraskuussa 2020.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi
tuo juhla peruutettiin jo hyvissä
ajoin alkukesästä. Juhlavuoden
yhteistapahtumien peruutukset jatkuivat läpi vuoden. Juni-

oreiden yhteinen päätösjuhlakin jäi pitämättä ensimmäistä
kertaa yli 60 vuoteen. Sen sijaan jokainen juniorijoukkue
piti oman kauden päätöstilaisuutensa, joihin seura järjesti
pientä tarjoiltavaa, palkinnot
ja joissa seuran johto kävi tuomassa terveisensä.
Muutamat oman joukkueen
kesken pidetyt tilaisuudet oli-

Kauden
paras pelaaja (MVP):
Taistelijan palkinto:

Aleksi Tarvonen
Charalampos Chantzopoulos

Akatemia

vat erittäin hienosti rakennettuja ja tasokkaita tapahtumia.
Koronavuoden digiloikkakin
näkyi näissä tilaisuuksissa, sillä
monet joukkueet järjestivät lasten vanhemmille tilaisuuden
seurata tapahtumia teams-yhteyden avulla.
Seuran perinteiset palkinnot
löysivät kaikesta huolimatta
kauden 2020 uusille omistajille.

Vuoden
Akatemiapelaaja:
Tehopelaaja:
Vihreä Sydän:
Edistynein pelaaja:

Noa Lehtonen
Santeri Mäkinen
Mikael Nisula
Jaakko Juvila

Juniorit

Vuoden poikajuniori:
Vuoden tyttöjuniori:

Aku Ahokangas (ikäluokka 2004)
Frida Lindholm (ikäluokka 2004)

Isot kentät

Jalkapalloilu on 1.

Johannes Moilanen
(ikäluokka 2005)
Ella Tuikkanen (ikäluokka 2005)
Samu Herronen (ikäluokka 2007)
Adasofia Hotakainen (ikäluokka 2006)

Tehopelaaja

Taistelija ja esimerkillinen pelaaja
Antti Vironen (ikäluokka 2003)
Mirjami Rinne (ikäluokka 2005)

Pikkukentät

Vuoden pikkujuniori

Oiva Hänninen (ikäluokka 2009)
Aava Salmela (ikäluokka 2007)
Olivier Kokkonen (ikäluokka 2009)
Melida Hakala (ikäluokka 2009)
Jesse Leskinen (ikäluokka 2010)
Lotta Paavilainen (ikäluokka 2007)

Lupaava pelaaja
Tehopelaaja

Toimihenkilöpalkinnot
Vuoden valmentaja
Vuoden maineteko

Vuoden puuhamiehet
Tinaruusut
Korona-ajan junioripäättäjäisiä vietettiin joukkue kerrallaan.

Harvoja
onnistujia
KPV:n kauden 2020 pelaajistossa
oli harvoja onnistujia. Maalitykiksi hankittu Aleksi Tarvonen
oli kentällä erittäin työteliäs ja
ammattimainen alusta loppuun.

10 osumaa oli kauden saldo.
Näistä kahdeksan oli tosin neljää viimeksi sijoittunutta joukkuetta vastaan ja kaksi muuta AC
Oulun verkkoon.
Sebastian Mannström pelasi
erinomaisella tasollaan, mutta
kausi jäi jälleen kesken kymmenen pelin kohdalla, kun KPV:n

piti lähteä nousemaan kohti kärkeä. Tällä kerralla polven ristisidevamma katkaisi kauden. Kyle
Curinga yllätti tasokkaalla pelillään ja kokenut Jarkko Hurme
teki myös tehtävänsä.
Monet ison profiilin hankinnat
sen sijaan pettivät pahasti. Varsinkin ulkolaishankinnat näyttä-

Mattias Ainasoja (tytöt 2006)
Tytöt 2006
SM-lopputurnauspaikka
Marko Lehtonen ja
Marko Mäkinen
Susanna Kuutniemi ja
Kirsi Leskinen

vät olevan kuin R-kioskin arvat:
tiskillä näyttää lupaavalta, mutta
pintaa raaputettaessa tulee vastaan pettymys.
Iloiset onnistumiset nähtiin
omilta junioreilta. 19-vuotias
Santeri Mäkinen pelasi loppukaudeksi itselleen avauksen paikan. 10 pelattua Ykkösen otte-

lua tulivat ansioista kentällä.
Pietro Kytölaakso pelasi kuusi peliä ja Noa Lehtonen viisi. B-juniori Noa debytoi edustuksessa
17 vuoden ja 20 päivän ikäisenä.
Vielä nuorempi debyytti oli Aku
Ahokankaalla. Noin 10 minuutin
debyytti nähtiin syyskuun alussa
1-1 pelissä Myllykoskella 15 vuoden ja 337 päivän ikäisenä.

Lehmäkauppaa
jalkapalloilussa
Kokkolassa pelattiin vuonna
1975 23-vuotiaiden jalkapalloilun EM-karsintoihin kuuluva ottelu Suomi- Hollanti,
joka päättyi 0-3. Maaottelun
lipunmyyntiä pyrittiin vauhdittamaan mm. arpomalla
kaikkien ennakkomyynnistä
lipun hankkineiden kesken
lehmämullikka. Mansikki teurastettiin ja paloiteltiin kolmeen osaan arvonnassa onnistuneille. Toimituksella ei ole
aivan varmaa tietoa oliko tapauksessa kyseessä juuri tämä
kuvassa esiintyvä rödsöläisen
Anders Kankkosen pitelemä
mansikki.
Hieman erikoisen jalkapalloiluun liittyvän aineiston
toimitti lehdelle Seppo Rannanpää, joka itse kuului 1956
SM-pronssia
voittaneeseen
KPV:n A-nuorten joukkueeseen.

Jännitystä
ilmassa
Sitä todellakin olin tuon KPV:n
suuren vuoden syksynä. Olihan se samalla suomalaista jalkapallohistoriaa, kun KPV on
neljän muun seuraan kanssa
vuosien saatossa pystynyt samana vuonna voittamaan
miesten ja A-nuorten Suomen
mestaruudet. Nuo muut seurat
ovat VIFK, KTP, TPS ja HJK.
Tässä Pallo-Veikon numerossa pyritään hieman palauttamaan KPV:n 90-juhlavuoden
kunniaksi numeroiden ja tekstinkin muodossa tuota syksyä.
Ne meistä, jotka muistamme
sarjan tilannetta ihan viimeisillä kierroksilla, elivät suuressa jännityksessä mikä tulisi
olemaan kolmikon KPV, KuPS,
HJK järjestys sarjan päättyessä.
Suomessa elettiin vahvassa
jalkapallohuumassa, mistä yhtenä todistuksena on Palloliiton tilastoissa kaikkien aikojen
neljänneksi suurin yleisömäärä
13 567, joka oli juuri 1969 HJKKPV ottelussa. Toki KPV on yhä
suurten yleisömäärien tilastossa kärkipaikalla, kun Tampereella Ilves-KPV ottelussa 1983
ilmoitettiin yleisömääräksi tasan 15 000 maksanutta.
Medialla oli luonnollisesti
ansionsa noiden vuosien katselijamääriin, joita tämän päivän seurajohtajat haikeina katselevat. Otteluista kirjoitettiin
ennakkojuttuja ja puitiin tapahtuneita pitkin tuota 1969
syksyä. Liekö ollut syynä se,
että pienen kaupungin seura
keikkui kärkitaistossa.
Seuraava hauskaksi luonnehdittavan lehtileikkeen sisältö löytyi toimittajan arkistosta. Siinä ei ole mainintaa
lehdestä, jossa se julkaistiin.
Kyse on kiihkeästä Kuopion
Elo – KPV ottelusta, jonka KPV
voitti 1-2. Todennäköisemmin
se on Keskipohjanmaasta kuin
Savon Sanomista. Jutun otsikko oli ”Jälleen vastalause”
ja teksti oli kirjoitettu seuraavaan muotoon.
” Kuopion Elo on tehnyt vastalauseen SPL:n liittohallitukselle sen johdosta, että mestaruussarjan 10. kierroksen
ottelussa Elo-KPV viime py-

hänä Kokkolan Pallo-Veikkojen maalivahdilta Gunnar Isosaarelta puuttui pelipaidastaan
pelinumero. Vastalause on saapunut Palloliiton toimistoon ja
KPV joutuu lähiaikoina antamaan siihen vastineensa. Kuten tunnettua KPV voitti ottelun maalein 2-0. KPV on
kuitenkin rikkonut SPL:n yleisiä määräyksiä vastaan ja saanee aikanaan huomautuksen
menettelystään.
Myös Kuopion Elo teki ottelun yhteydessä useita virheitä.
Pelin alku myöhästyi jonkin
verran, joukkueet eivät olleet
pelialueella viittä minuuttia
ennen ottelun alkua, kuten
edellytetään ja kaiken huipuksi
Elon kapteenin käsivarsinauha
oli liian kapea – vain 3 sm levyinen – kun säännöt selvästi
vaativat 6 sm kapteeninauhan!
Viime mainittu seikka todettiin
mittauksessa, jonka aiheutti
Elon vastalauseen julkitulo.
Sinänsä vähäinen pikkuseikka on saanut huomattavaa julkisuutta. KPV:n taholta
on ilmoitettu, että vastalauseet
saavat nyt riittää. Sunnuntain
ottelussa KPV-HJK pyritään
urheilulliseen ratkaisuun pelikentällä niin, ettei jälkipeliä
jouduta käymään lakimiesten
avustuksella.”
Kyseinen 21. kierroksen ottelu KPV-HJK keräsi katsomoon
Kokkolan yhä voimassa olevan
yleisöennätyksen – 5806 maksanutta – todistamaan KPV:n
Suomen mestaruuden varmistumista 1-0 voitolla. Pikkulinnut Kokkolassa lauloivat, että
Elo olisi vastalauseellaan halunnut vahvistaa kaupungin
toisen joukkueen KuPS:n asemaa sarjan kärkikamppailussa.
Mutta tuskinpa siinä huhussa
oli perää eivätkä kuopiolaisseurojen välillä suhteet tainneet
olla niin yhteistyöhaluiset. Tämäkin pieni episodi kuvastaa
lajin suosiota tuohon aikaan,
kun digiaika oli vielä vuosien
päässä. Urheilun lajikirjo oli
vähäisempää ja media tarjosi
jalkapalloilulle runsaasti palstatilaa.

Arvioitu aloitus talvella 2021
Luotsin ennakkomarkkinointi
Asuntotyyppi
tyyppi

Huoneistokoko

Lasitettu
parveke

Hinnat alkaen
Mh.
Vh.

2h + kt

34 m2

6 m2

34.730

2h + kt

40,5 m2

6 m2

44.301

152.900

2h + kt + s

44,5 m2

10 m2

39.575

158.900

ASU HYVIN – VOI HYVIN

125.900

3h + kt + s

69 m2

6+6 m2

101.880

286.900

3h + kt + s

82,5 m2

6+10 m2

118.680

339.900

3h + kt + s

96 m2

20 m2

132.481

389.900

4h + kt + s

133,5 m2

20 m2

191.027

549.000

• Sovi yksityisesittelystä rakenteilla olevaan Loisteeseen, niin pääset itse
kokemaan kuinka Luonto ja Meri ovat käden ulottuvilla.
• Tutustu Pikiruukin alueen 3D animatioon kotisivuillamme, www.nsa.fi

www.asuntobjorndahl.fi
010-4402 600

Asuntomyynti: Tarja Huldén, 050-4096145
www.nsa.fi
06-8326 000

KODIN LAATURATKAISUT
Me NSA Yhtiöillä haluamme panostaa asumisen mukavuuteen, laadukkuuteen ja ekologisuuteen. Tämä näkyy myös
Pikiruukin Luotsissa.
• Kaikissa huoneistossa lasitetut parvekkeet
• Vesikiertoisen lattianlämmityksen ansioista asunnossa
ei ole lainkaan seinäpattereita
• Energiataloudellinen ilmanvaihto
• Integroidut kodinkoneet
• Suuremmissa asunnoissa joissa on keittiösaareke on
laadukas Bora keittiöinduktiotaso ja höyrynpoistoyhdistelmä
• Katettu kulku parkkihallista kulkutunnelin kautta
porrashuoneeseen
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Aleksi Tarvonen palkittiin kauden parhaana pelaajana. Haris
Chantzopoulos puolestaan antoi kentällä kaikkensa ja palkittiin
tsempparipalkinnolla.

HALLITUS 2020. KPV:n juhlavuoden 2020 hallitus joukkuekuvassa. Ylärivissä vasemmalta Rpy
Skog, Sari Sundfors, Kim Huuhka (vpj), Sara Myntti. Alarivissä vasemmalta Raine Valli, Jouko Vierimaa (puheenjohtaja), Jarno Juola.

POJAT 2014. Tämä joukko aloittelevia palloveikkoja oli eräässä sunnuntaiaamun harjoituksessa.
2014-poikien ryhmään mahtuu helposti uusiakin pelaajia. Joukkueenjohtaja Jani Sandkvist kehuu
joukkueen henkeä. ”Meillä on kasassa hyvä porukka, jolla intoa riittää. Odotetaan innolla kesää
ja ulkopelejä muita joukkueita vastaan. Toki jos vielä p14 ikäisiä poitsuja löytyy ja joita jalishommat kiinnostaa, niin tervetuloa tutustumaan. Ja jos jalkapallo vie mukanaan niin ei muuta kuin
mukaan joukkueen vahvuuteen.”

Näin pelattiin 2019
VEIKKAUSLIIGA
FC Inter
22
KuPS
22
Ilves
22
HJK
22
FC Honka
22
MIFK
22
SJK
22
FC Lahti
22
HIFK
22
RoPS
22
KPV
22
VPS
22

13-3-6
11-7-4
11-7-4
8-10-4
10-4-8
9-4-9
7-7-8
7-7-8
6-8-8
6-6-10
4-4-14
2-9-11

39-25
39-23
29-18
28-22
31-27
29-23
17-23
21-29
25-29
19-25
19-39
22-35

42
40
40
34
34
31
28
28
26
24
16
15

KOKO KAUSI JATKOSARJOJEN JÄLKEEN
KuPS
27 15-8-4
46-24
FC Inter
27 15-3-9
42-29
FC Honka
27 14-5-8
41-29
Ilves
27 13-8-6
34-25
HJK
27 9-10-8
33-29
MIFK
27 9-5-13
31-34
HIFK
27 10-9-8
37-34
FC Lahti
27 9-9-9
29-36
SJK
27 7-9-11
18-29
RoPS
27 8-6-13
23-35
KPV
27 7-4-16
32-47
VPS
27 3-10-14
30-45

53
48
47
47
37
32
39
36
30
30
25
19

KOTONA
FC Inter
KuPS
HIFK
HJK
Ilves
FC Lahti
FC Honka
SJK
MIFK
RoPS
KPV
VPS

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8-1-2
5-4-2
5-4-2
4-6-1
4-5-2
4-5-2
4-2-5
4-2-5
4-1-6
3-2-6
3-2-6
2-4-5

23-11
19-9
14-11
18-11
15-10
15-11
13-12
7-11
14-15
9-11
9-17
15-18

25
19
19
18
17
17
14
14
13
11
11
10

KOTONA
FC Inter
KuPS
Ilves
HJK
FC Honka
MIFK
HIFK
FC Lahti
RoPS
SJK
KPV
VPS

14
14
14
13
13
13
14
14
13
14
13
13

9-1-4
7-5-2
6-5-3
5-6-2
6-2-5
4-2-7
8-4-2
6-3-5
5-2-6
4-4-6
4-2-7
2-4-7

25-14
23-10
18-13
21-12
19-13
16-18
21-12
21-17
12-12
8-14
15-21
18-23

28
26
23
21
20
14
28
21
17
16
14
10

VIERAISSA
Ilves
KuPS
FC Honka
MIFK
FC Inter
HJK
SJK
RoPS
FC Lahti
HIFK
VPS
KPV

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7-2-2
6-2-3
6-2-3
5-3-3
5-2-4
4-4-3
3-5-3
3-4-4
3-2-6
1-4-6
0-5-6
1-2-8

14-8
20-14
18-15
15-8
16-14
10-11
10-12
10-14
6-18
11-18
7-17
10-22

23
21
20
18
17
16
14
13
11
7
5
5

VIERAISSA
KuPS
FC Honka
Ilves
FC Inter
MIFK
HJK
FC Lahti
SJK
RoPS
HIFK
KPV
VPS

13
14
13
13
14
14
13
13
14
13
14
14

8-3-2
8-3-3
7-3-3
6-2-5
5-3-6
4-4-6
4-3-6
3-5-5
3-4-7
2-5-6
3-2-9
1-6-7

23-14
22-16
16-12
17-15
15-16
12-17
8-19
10-15
11-23
16-22
17-26
12-22

27
27
24
20
18
16
15
14
13
11
11
9
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PALLOVEIKKO Syksy 2016

GREEN
FAMILY
intohimoa

Jarmon toive kokkolalaisille:

Enemmän
Viime aikoina on pelien seuraaminen tämän kirjoittajalta
jäänyt vähiin, mutta median
kautta ja ystävien kanssa ajatuksia vaihtaen olen pyrkinyt
pysymään kehityksessä mukana. Tämänkin lehden tekemiseen päätin vielä osallistua
”lievän painostuksen” seurauksena. Onneksi löytyi yhteistyöhön valmiita tosi palloveikkoja
kuten Jouko Vierimaa, Esa Korhonen, Sakari ja Saulo Telimaa,
Jukka ja Olli Peltoniemi sekä
Simo Kattilakoski ja Tomi Virta.
Kiitos heille.
*
Aloitettakoon tämä kolumni
positiivisella havainnolla, joka
on erityisesti lämmittänyt juniorityön ystävää. Edustusjoukkueen kokoonpanoluettelossa
esiintyy pitkästä aikaa peräti
yhdeksän nuorta palloveikkoa:
Aku Ahokangas, Harri Heiermann, Antti Vironen, Pietro
Kytölaakso, Wegye Wegye, Joonas Paananen, Jusa Ihalainen,
Noa Lehtonen ja Santeri Mäkinen. Heistä muutama on yltänyt jopa maajoukkuekuvioihin.
Lisääkin on kuulemani mukaan
tarjolla jo tulevalle kesälle. Toivottavasti nuorten kova kipinä
jatkaa paloa ja voidaan vähentää ”kannetun veden” osuutta.
Saattaisi säästyä euroja ja uskoisin sillä tulevan lisää tunnetta
myös katsomon puolelle. Saman ajatuksen tekee mieli tarjota kaupungin muihinkin
joukkuepeleihin.
*
Koska lehden tässä numerossa
päätettiin hieman palautella
mieliin seuran 90-vuotista taivalta, niin sallittanee muutama

Hyvässä
seurassa
viihtyy ja saa piristäviä
muistoja huomisenkin varalle.
Olitpa pikku-juniori
tai jo veteraani-iässä,
niin jokaiselle löytyy oma
pelipaikka, numerolla
tai ilman.
Tervetuloa mukaan!
KPV

muisto seuran historiikin lehdiltä tässäkin yhteydessä.
Nimimerkki Nasta ehdotti:
”Ne katselijat, jotka ovat jaksaneet katsoa kymmenen ottelua aidan yli saavat vapaalipun
kauden 1961 otteluihin luovutettuaan asiasta vieressä kurkkineen nimellä varustetun todistuksen. Paikallisten seurojen
lupaukseen liittyi vielä kuvan
julkaiseminen lehdessä ja vapaalipulla paikka heti kaupunginhallituksen penkkirivin takana.”
Olli Telimaa innosti 1960
vuosikokouksessa: ”Seura elää
aivan ilmeistä nousukautta
seurauksena ahkerasta työstä
ja seura asettaa nyt tavoitteeksi
edustusjoukkueen nousun mestaruussarjaan”.
Tuota saatiin vielä odottaa
kuutisen vuotta. Urheilulehdestä saatiin lukea 1961 valmentajana toimineen Bertel
Dahlströmin ”rauhoittava” lausuma kesken sarjakautta: ” Älkää luulko, että me tosissamme
yritämme mestaruussarjaan.
Kyllä nyt korpeaa, kun tuli kevätpuolella hävityksi roppakaupalla helppoja yhteenottoja.
KPV:n joukkue ei ole toistaiseksi valmis valiosarjaan.”
*
Liekö viime vuosien pettymykset päällimmäisenä taustalla niin itselläni kuin ystävälläni kolumnisti Lasse Granilla,
että mielestämme ylikalliin
hallisuunnitelman Suntin rannalle voisi haudata. Lasse kertoi
kannastaan taannoin Kokkolalehdessä. Mielekkäämpää olisi
kehittää nykyistä urheilukenttää kansainväliset vaatimukset
täyttäväksi. Nyt on saatu lämmitettävä kenttä ja katsomotilat liki 2000 henkilölle – puukatsomot mukaan lukien.
Lisää parantamista tarvittaisiin enää lähinnä valaistuksen
ja parempien sosiaalitilojen
kautta. Näin saataisiin Kokkolaan huippuareena edesauttamaan Kokkolan jalkapallotason
noston 60-70 –lukujen tasolle.
Ei saisi unohtaa Keskuskentän
sijaintia ja siellä tehtyjä saavutuksia Kokkolan jalkapalloi-

Jarmo ”Jamo” Korhosta on kokkolalaiselle jalkapalloilun ystäville turha enää sen tarkemmin esitellä. Hänellä on vankka
kokemus lajista ja tuntemus
Kokkolasta on karttunut kahden valmentajajakson myötä.
Niinpä kysymyksiin tulee helposti vastaukset eikä vain yhdellä sanalla. Seuraava haastat-

telu tehtiin kauden viimeisellä
bussimatkalla Poriin.

Miksi Suomen jalkapalloilu ei menesty?
- Päättävät, johtoasemassa olevat henkilöt ovat kykenemättömiä tekemään päätöksiä, joilla
johdonmukaisesti ja päämäärätietoisesti kehitetään suomalaista jalkapalloilua. Tämä
koskee niin Suomen Palloliittoa kuin yksittäisiä seurojakin.
Jos itse olisin diktaattorin asemassa, räjäyttäisin koko organisaation, ja aloittaisin kaiken
alusta. Ensimmäisenä kouluttaisin johtoasemassa olevat ihmiset tehtäviinsä. Nyt on liian
paljon henkilöitä rekrytoituna pelkästään nimen perusteella, ei osaamisen. Kun johdossa on riittävästi osaamista,
he puolestaan pystyisivät rekrytoimaan seuraavan portaan
jne. jne. Näin ollen osaavaa,
koulutettua henkilöstöä olisi
aina johdosta ruohonjuuritasolle saakka. Tämän jälkeen
Ei pahemmin valiteltu ja tunnelmaa riitti Kalahallin kentällä, joka aikanaan antoi
”tavaramer-huolehtimaan
pystyisimme
kin” kokkolalaiselle jalkapalloilulle. Kuvassa on KPV:n Vesa Kallio elementissäänennenkaikkea
Kalahallin hieseuroista ja sitä
kalla vastassaan OPS:n kapteeni Ukkonen.
kautta pelaajakehityksestä, kun
ammattitaitoinen organisaatio osaisi valita pätevimmät ja
lulle. Opintomatka Pietarsaa- tus onkaan näin koronan ai- rakasta” tekstin
ja oheisen kuosaavimmat
seuratoimijat erireen olisi nyt paikallaan. Siellä kaan ja kuntavaaliehdokkaille. van myötä. Se laisiin
on otettu
Turun
tarvittaviin
rooleihin
ollaan saman asian kanssa telentoasemalla,alkaen
kun menestyk*
valmennuksesta. Sieltä
kemisissä paljon halvemmalla
Ei osattu eikäVaikea
uskallettu
joukkuekautta
pa- se tulos siton unelJamon sekäs
pysyäHuuhkajien
pen- osaamisen
ja nopeammalla mallilla. Tär- moida hybridihallista
eikä
edes
lasi iltamyöhällä
kotimaahan
killä, kun
peli
käy kuumana.
ten ansaitaan
aikanaan.
keää olisi tietää mihin käyttö- lämmitettävästä kentästä, kun Sarajevosta hävittyään Bosniakustannuksiin Kokkolan seuro- Kalahallin hiekalla kaadettiin Herzegovinalle 4-1. Turussa
jen rahkeet riittävät, jos kallis suomalaisia
huippujoukku- Huuhkajat kohtasivat muutahanke toteutetaan. Grynde- eita. Katsomossa oli tuhansia maa päivää myöhemmin Arreille riittää tonttimaata muu- kannustajia. Tunnelmasta ei menian (3-0). Vihiä tulosta sai
allakin. Kaupungin väkiluku on ollut puutetta vaikka ottelupal- oheisen kuvan ottaneen äitinsä
alkanut polkemaan paikallaan loja välillä haettiin viereisestä kautta myös Omar Ceesay, joka
eikä uusia, lisää väkeä tuovia, Suntista soutamalla. Kalahallin illan hiljaisella lentoasemalla
kuntaliitoksia ole hiiskuttu lä- kentällä pelattiin kevään alku- pääsi jututtamaan useitakin
hivuosille.
kierroksia 70-luvullakin, välillä Huuhkajia. Se oli todellinen
Liekö totta vai vain pelkkä myös urheilukentän remontin nuoren juniorin unelma. Hän
keksitty huhu, että jonkun ar- vuoksi. Saatiin- kentälle
on osoittautunut tässä iässä
in-juhannusta PoKyllähänmuukaudesta
nen
vostetun yrittäjän suusta olisi tama valopylväs,
mutta
hiekkanokkaaksi
maalitykiksi
Liedon
kokonaisuudesrissa vaikka se peli
taannoin kuultu ehdotus: ”An- kentän otteluiden
ja pölytkuva.
Pallon riveissä. Tämän taustan
voitettiin, kuten seusaanhiet
jäi sekava
takaa käyttööni kolme mil- pelaajat joutuivat
pesemään
tueksi voin kertoa, että kirjoitraavakin peli, mutta
Meillä
alku uroli lujoonaa euroa niin toteutan heilutalon tiloissa.
Niinpä
taja on Omarin vaari. /-vote
sitten tuli se viiden
paava,
muttaseujuhansuunnitelman kansainväliset ralle annettiinnukselta
lisänimiäalkoi
kuten
tappion ketju, joka
tökkiä.
hiekkakenttävaatimukset täyttävästä ken- ”Länsirannikon
oli monien sattuOnneksi
kelkka kääntästä”. Näin voitaisiin kaavail- joukkue”.
musten summa.
tyi ja sarjapaikka tuli
lut 40-50 hybridihallin euro*
- Parasta antia kauvarmistettua
ajoissa,
miljoonat sijoittaa vanhusten
”Tunnusta väriä”
oli artikkeli,
dessa oli se, että saatiivisti
valmentaja
aikanaan
erään keja terveydenhuollon palvelui- jonka tavoitinNiko
tiin Kakkosen vuoKalliokoski
hin. Mikä sen parempi ehdo- lehden urheilusivulta.
Sen kirsien jälkeen kosketus
sän annin
samalla
joittaja oli huolissaan
seuroillemuisYkköseen ja nyt on
kun lyhyesti
ja etenkin pelaajille
annetusta
telimme
kesän tulosta marras- helpompi lähteä seuraavaan
muusta kuin rahallisesta
tuesta.
kuussa käynnistyneen
try out- kauteen. Kyllähän joukkueessa
Olisin julkaissut
artikkelin,yhteydessä.
jos
potentiaalia parempaankin metapahtuman
leike olisi tähänToista
hätään
löyty-edustusjoukku- nestykseen oli, mutta uusiutukautta
nyt. Laskusuunta
heijastu- roolissa olleen mista pelaajistossa olisi saanut
eessaon
valmentaja
nut varsinkinNikon
pelienmielestä
katseli-sarjakautta lei- olla enemmän. Pelaajien nojamäärissä, kadun
masi miehissä
tasaisuus.ja
peus olisi saanut olla parempaa
naisissa, joiden ajankäyttö
oh- Ykkönen oli luokkaa, jota sitten olisi voinut
- Valtakunnassa
jautuu entistä ehkä
enemmän
digi- kuin koskaan. hyödyntää pelaamisen suunnittasaisempi
verkon, tv:n jaMinkään
muun ottelun
kaupal-lopputuloksesta telussa.
lisen viihteenei voinut
seuraamiseen
olla etukäteen varma.
- Nykyisessä sarjasysteemissä
urheilun sijaan,
eikä tulla
Olivatpa
sittentavastakkain vaikka on sekä huonoa että hyvää.
pahtumien äärelle.
Toivottasarjan kärki
ja tyvi. Esimerkiksi Kohdata samat joukkueet kolvasti Teemu Pukin,
Emmi jäänyt
Alaviimeiseksi
Jazz aloitti mesti kauden aikana ei ole oisen ja kumppanien
esitykset
heikohkosti
ja oli leimattu pu- kein mielekästä. Monet pitkät
palauttavat mielenkiintoa
vihtoajaksi jo varhain,
mutta ryh- matkat ja istumiset bussissa eireän veran tapahtumiin
ja Kokdistäytyi loppukaudesta
ja tuotti vät ole parasta valmistautumista
kolassakin voisi
tavatalujasti
enemmonille
töitä.
otteluun. Onneksi pisin reissu
män iloisia jalkapallofaneja
- Oma joukkueemme oli mie- Kotkaan sattui meille vain ker60- ja 70 lukujen
lestänityyliin.
ajoissaSevalmis sarjaan. ran. Hyvää on se, että sarja on
antaa potkua Joukkue
myös pelaajien
oli liikkeellä hyvällä avoin, paras nousee suoran ja
suorituksiin. On
tunnettumihin
tosi- oli varmaan kakkonenkin pääsee karsimaan.
asenteella,
asia, että peli on
parasta
paikan
- A-junioreille pitäisi saada
selitys
sillä
kun ulosta saatiin
päällä koettuna,
Keskushetijopa
alkuun.
Sitten hyvä ketju oma sarjansa, oli Nikon lykentän, toivottavasti
hieman
alkoi rakoilla,
tuli loukkaantu- hyt kommentti kysymykseen
Marko Sorvisto voidaan jo lukea KPV-legendaksi. Juniorivuodet parantuvissa olosuhteissa.
Sen paljon
Totiseksi
meni”miksi
Omarin
niin ilme
harva poika jatkaa
misia ja turhan
varoiKPV:ssa, edustuksen pelaajana ja lopulta myös juniorivalmenta- ei tarvitsisi ollatuksia.
toiveajattelua.
Teemu ”kylPukin rinnalla,
kunB-junioreista”.
hän
pelaamista
AkaOlivatko pelaajat
jana ja joukkueenjohtajana omien lastensa pelivuosien kautta.
*
jututtaa
useitaolevan ratkaisu
ei näytä
läisiä”,
kun hyvä sai
ote tavata
kirposi. ja temia
Marko sai KPV:n standaarin puheenjohtaja Jouko Vierimaalta.
Huuhkajia
Lopuksi pistän
hieman
”itseongelmaan.
Alamäki
alkoi
oikeastaan
jo en-lentoasemalla.

Niko kaudesta:

Sarja oli
ennätystasainen

Korona-ajan
Mitä meillä –ongelmat
KPV:ssa –ovat
piheijastuneet
Pallo-Veikko
täisi tehdämyös
toisin
Liigaan
lehden
tekemiseen, mutta nyt
nousemiseksi?
päätimme
vuoden
tauon kaujäl- KPV ei ole
enää kovin
keen
jatkaa pitkääHarjoitteluilmestyskana liigatasosta.
ketjua,
kun pääministeri
lupaili
olosuhteet
ovat parantuneet
pandemian
hellittävän
vähiteltodella paljon,
mikä on
luonlen.
Tällä palstalla
on perinteinollisesti
yksi merkittävin
tesesti
kerrottukohti
seurassa
toimikijä matkalla
liigaa.
neista,
ja yhä
KPV on
tällätoimivia
hetkelläjäseniä
houkoskettavista,
henkilökohtaikutteleva vaihtoehto
sekä
sista
Sellaisista
omantapahtumista.
kaupungin että
myös
viesteistä,
joita
on tullut
toiulkopuolelta
tuleville
laadukmituksen
tietoon – ei
minään
kaillekin pelaajille.
Molempia
”juorupalstana”,
lähinnä
tarvitaan, jotta se vaan
viimeinenkin
seuran
osanottoja
onnitteaskel sinne
liigaanjapystytään
luja
välittäen,
kuten tapahtuottamaan.
Riittävästi
KPV:n
neen
julkistamisen
Pallo-Veikasvatteja,
kokkolalaisia
pelaakossa
toivotaan hyväksyttävän.
jia ja muutama
ns. täsmähankinta sellaisiin rooleihin, joita
Vainajia
ei omasta takaa löydy. Toisaalta
tässä on myös se kovin haaste:
Jukka
(8.7.1930 menes– 25.6.
kuinkaNiemi
rakennetaan
2020)
lukeutui Niemen
jalkatyvä joukkue,
tasapainoinen
pallosukuun.
Hän aloitti
junijoukkue, työntekoa
arvostava
orijoukkueissa
ja pelaajauraa
joukkue, yhtenäinen
joukkue,
kookkaalla
sitoutunut keskuspuolustajalla
joukkue...? Nämä
kesti
vuoteen
1955.niin
Opiskelu
asiat vielä
kuntoon,
hyviä
ja
työpaikan
vaihdokset
veiasioita
tapahtuu,
ennemmin
vät
miehen, varatuomari-pantai myöhemmin.
Eli tarvitaan
kinjohtajan
Kokkolastamalttia
mm.
myös pitkäjänteisyyttä,
Raumalle.
Tänne
palattuaan
löytää toimiva sapluuna.
hän
antoi
monipuolisesti
Sieltä
se liigapaikka
tulee, paannoksensa
seuranSamoin
toimintaan
saitusti ajallaan.
kuin
ollen
seuran vaikeina
oma liigatason
stadion.vuosina
Hyvät
-90
parikertaantumaan!
vuotta seuran
asiatluvulla
tuppaavat
puheenjohtaja. Sarjapelejä hän
pelasi
KPV:ssa
63.valmenKuinka
kauan
tajalla on annettavaa saRaimo Trygg (3.10.1938 –
10.6.2019) aloitti pelaamisen
junioritasolla ja ehti pelata
edustusjoukkueessa pari sarjaottelua 1958 ennen siirtymistään opiskelun ja jääkiekkoilun
pariin. Työvuosina valtiotieteiden maisteriksi valmistuneena
hän palveli KOP:ssa pankinjohtajana
mm.palanneen
Tampereella,AkateKokNeloseen
kolassa
ja Jyväskylässä.vastuun
mian päävalmentajan
ottaa ensi kaudella Aki Lyyski,
Seppo
Paavolainen
34. Hänellä
on 66(9.2.1940
sarjape–lin18.6.2019).
Väinö
maalivahdin
uraPaavolaiseurassa
sen,
Savitaipaleella
syntyneelle
ja lisäksi
hän toiminut
maaliveljenpojalle
oli luonnollista
vahtien kouluttajan.
Kuva on
aloittaa
pelaaminen
viime kesältä,
missä Aki,miltei
vas.,
pian
jaloille tulevaa
noustuaan
junioharjoittelee
roolia
valrijoukkueissa.
Jääkiekkoiluun
mentaja Mika Lindholmin
rinkeskittynyt
Seppo ehti
nalla. Toivotamme
Akinpelata
terveKPV:n
edustusjoukkueessa
14
tulleeksi
tehtävään ja tuomaan
ottelussa
vuonna
1962, mutta
positiivista
asennettaan
myös
jatkoi
jalkapalloilua myös sijoukkueeseen.
sarseura KPS:ssa ja eläkeläisenä
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lajiin

malle joukkueelle?
- Tähän ei ole mielestäni olemassa mitään tiettyä aikamäärää. Mikäli valmentaja jaksaa
pysyä ajanhermoilla, päivittää
ammattitaitoaan (myös johtamisen saralla), uudistua, ja säilyttämään ennenkaikkea intohimonsa lajiin, en näe estettä
toimia pitkäänkin samassa
joukkueessa.

Perustettu 12.10. 1930

punki ja KPV mahtava seura
mahtavine perinteineen. Koen,
että sisälläni asuu pieni vihreä
mies!

Puheenjohtaja:
Jouko Vierimaa

Mihin panostaisit eniten/
ensimmäisenä kokkolalaisessa jalkapalloilussa?
- Niin kokkolalaiseen, kuin
yleisesti suomalaiseenkin jalkapalloon, pitää saada intohimoa
lisää. Aina sieltä päiväkotifutiksesta alkaen. Tunteenpaloa,
Pelastit sarjapaikan 1,5
heittäytymistä täysillä mukaan.
kk:ssa – suurimmat tuoKoska vain se lisää poltetta harmasi muutokset?
- Itse jäävi sanomaan, tätä pi- joitella aina vaan uudestaan ja
uudestaan. Ja vain harjoitteletäisi kysyä pelaajilta.
Jos pakko vastata, niin into- malla me saavutetaan muut, ei
Kesän
yhteydessä
vuoden aikana
poisnukkuneiden pelaajien Jukka
millään projekteilla
eikä erilaihimonsarjaottelun
palauttaminen
treeni-kunnioitettiin
Niemen,
Tapio
Hautalan
ja
Mauri
Peränevan
muistoa
hiljaisella
hetkellä.
kentälle, peliroolien selkeyt- silla visioilla.
Tässä me palataan tavallaan
täminen. Harjoitusrytmin ja
osallistui
pappakerhon
eri puolilla
Suomea
Saman päätöksenteon kautta
takaisin tuohon
ensimmäiseen
-temmon KPV:n
nostaminen.
Inten- teknikkoa
kokouksiin.
aina KiinaaSuomen
sekä Uruguayta
kysymykseen
jalkapal- ovat kaksin oloaan vahvissiteetin ja vaatimustason pa- ja
Neljänä vuotena
hän taneet poikavauvalla Jussi
lon vaikeuksista.
Kaikki lähtee
rantaminen, jota kautta har- myöten.
Pekka
Peltoniemi
(24.8.1938
edustusjoukkueessa
pelaten
siitä,
että ammattitaitoiset
joh- Laakso ja Mia s. Rein, Tony
joittelusta
nauttiminen
on oli
–mahdollista
7.8.2019) oli
Alavudelle
syn- 59
ottelua
teki niissäammatkuusi Mäki ja Janika s. Aspvik, Kyle
sekä
itsensä likoon
tajat
osaavatjarekrytoida
tynyt
ja veljestensä
hänet kasvattavalittiin Curinga ja Jonna s. Koivisto,
laittamisen
oppiminen.tapaan maalia.
titaitoista1980
henkilöstöä
lämmin palloveikko, vaikka Suomen
olympiajoukkueen
maan intohimoisia
futaajia. Ei Jesse Kalliokoski ja Nea s.
nappulakenkiä
juuri jalkoi- ryhmään,
ikärajamuuMiten matkateiJoensuusta
intohimonmutta
lannistajia,
kuten Kolehmainen, Joonas Myllyhinsa
pistänyt.
Hän tuki seu- tosten
vuoksiaivan
ottelumerkinKokkolaan
sujuvat?
nyt tapahtuu
liian usein. mäki ja Carola s. Jumppanen
raa
markkinoinnissa ja autoi- Selkärankareumaatikolle
aja- töjä maaotteluista ei hänelle sekä Sara Myntti ja Jukka Olli.
luun
viehättyneenä
hän
toimi
kertynyt.
Miika Mäntylä ja Milanet s.
Terveisiä kokkolalaisille
minen on myrkkyä.
usein edustusjoukkueen pirssi- jalkapallokannattajille?
Koedmaluma, Eetu Junnilaikuskina.
Mauri
Peräneva
(1.12.1952
– nen ja Heini s. Torvinen sekä
Millä mielin palasit Kok- Antakaa
vain jatkossakin
sen
25.10.2020)
oli palloveikko,
kolaan?
intohimon näkyä
ja kuulua. Henri Myntti ja Elisa s. KorteJarmo
Isohanni
(3.7.
1937 ja
– jonka
- Erittäin
mielelläni
palasin,
Vihreäjuniorivuodet
on kaunista!pelaajana
Yhdessä niemi vierailivat sairaalan synA-nuorten Suo- nytyspuolella tuomisinaan tyt8.1.2020)
aloitti täällä
myöskin
ju- huipentuivat
me olemme pysäyttämättömiä.
olen viihtynyt
todella
nioripeleissä
, oli edellisellä
1956 A- men mestaruuteen 1969. Hä- tövauva.
hyvin, aivan kuten
Petri Piispasen ja Jutta s.
nuorten
SM-pronssija 1957
Ilkka mielenkiinto jalkapalkerralla. Kokkola
on hieno
kau- nen
yhteislyseon
SM-joukku- loiluun kohdistui sen jälkeen Rönnkvistin tytär ja poika
eessa. Varatuomariksi opis- pyyteettömänä seuratoimitsi- ovat saaneet seurakseen velikelu vei ”Jarren” Helsinkiin, jana niin junioreille kuin edus- pojan, Joonas Pennanen ja
mutta ´60-luvulla hän lukeu- tusjoukkueelle ja hänen pal- Jenna s. Laakso toisen tytön
tui edustusjoukkueen valmen- velujaan KPV:lle muistetaan sekä Joni Vanhakangas ja
nustiimiin ja puki parissa sar- erityisesti edustusjoukkueen Jenni s. Mattila saivat kevään
jaottelussa KPV:n pelipaidan huoltajan roolista.
kynnyksellä noutaa Soitesta
päälleen. Eläkevuosina häntä
perheeseen poikavauvan seunähtiin myös pappakerhon ta- Avioon ja vauvoja
raksi myös Vilja-sisarelle.
pahtumissa.
Joku kaiken tietävä on kerSeuraavassa mainittujen pallo- tonut, että työelämän pitkät
Jouko Lindberg (22.12.1944 – veikkojen ja pallosiskon avio- työtaistelut ja kotioloissa viih12.4.2020) muistetaan nuorena liiton solmiminen, tavalla tai tymiset pakkaavat merkitsevän
palloveikkona vanhan ravira- toisella toteutettuna, ja sen perhelisäystä. Asian todenpedan aikakaudella. Hänen pe- myötä perheenlisäyksen han- räisyyttä ei ole haluttu tarkislaajaura seurassa käsitti junio- kinta on tullut eri kanavia taa eläkkeelle jääneeltä ja Papriportaat.
myöten toimituksen tietoon pakerhon johtoon siirtyneeltä
edellisen Pallo-Veikon ilmes- synnytyslääkäri ”Sakke” TeTapio Hautala (4.7.1957 – tymisen jälkeen.
limaalta. Aika paljastaa mi21.5.2020) syntyi Lestijärvellä
Avioliiton ratkaisuun ovat ten Korona-aikana on eletty
ja elo päättyi yllättävään pois- päätyneet Niklas Byskata ja ja viihdytty. Palloveikko-permenoon
Lappeenrannassa. Emma Pauliina Ylimäki - heessä on tilaa uusille tulokTyötehtävät puunjalostuste- vahvaa jalkapallotaustaa on kaille.
ollisuuden parissa kuljettivat molempien suvuissa.

Aki siirtyy Akatemian
valmentajaksi
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and consumer applications
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A tradition of personal service

Kysy,
jos…
olet kiinnostunut KPV:n toiminnasta kannustajana, tukijana, seuratoimitsijana tai vaikkapa junioriyhteyksistä, niin
tutustumalla seuran verkkosivuihin pääset asiassasi eteenpäin.
KPV.fi kautta löydät tien kysymyksillesi ja saat vastaukset
tietokoneellesi tai puhelimeesi
sinua askarruttaviin aiheisiin.
Totuushan on, ettei kysyvä
tieltä eksy.

Varapuheenjohtaja:
Kim Huuhka
Hallitus:
Jarno Juola, Marko Lehtonen,
Roy Skog, Raine Valli
Valmennuspäällikkö: Tomi Virta.
Pallo-Siskot: Elina Vierimaa, pj
Järjestysmiehet: Kari Markkanen, pj
Pappakerhon johtoryhmä:
Sakari Telimaa,pj,
Esa Korhonen, Jukka Peltoniemi,
Hannu Helasterä, Voitto Kentala

KPV-Yhtiöt Oy
Manageri: Matti Laitinen
Yhteyshenkilö: Timo Sammallahti
Pelaajayhteydet: Tuomas Moilanen
Myyntipäällikkö: Minna Liedes
Markkinointi: Jere Rönkkö
Yritysmyynti: Mika Liedes
Kannattajat: Jouni Klemola
OSOITE: Antti Chydeniuksenkatu 71,
67100 Kokkola
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veikko

KPV:n jalkapallotervehdys kokkolalaisille

Syksy 2013

Lue lisää sisäsivuilta Joulun parhaat lahjat.
Korona-epidemian osoittaessa rauhoittumisen merkkejä päätettiin
Pallo-Veikko palauttaa tauolta ja
jatkaa ilmestymistä tämän jo 94.
numeron muodossa. Lehti jaetaan
20 000 kappaleen ilmaispainoksena
K-P Jakelun toimesta kokkolalaisiin
talouksiin ja markkinoidaan yksittäiskappaleina
laajemmallekin.
KPV:n JALKAPALLOKOULUSSA
Lehden
painojälki
ON TAAS MENO
PÄÄLLÄ! on Botnia Printin
kansainvälistä menestyslaatua. Visuaalisesta ilmeestä eli taitosta ja
kirjapainoyhteyksistä kiitos Tomi Kurikkalalle ja Hannu Lehdolle.
Heftformat DIN A4 mit Anschnitt
210 mm x 297 mm

Full-page advertisement for DIN A4 format
210 mm x 297 mm format

Puheenjohtajan
arvio vuodesta s. 2
Joukkueessa on
potentiaalia
s.3
Pelaaja-arvioita
lehteriltä
s. 4
Toro piti matkapäiväkirjaa
s. 5
Aaro ja Joonas
haastattelussa s. 6
Matti maailmalle
Ohennevalta s. 11
Kokkola la liiga oli
heti menestys s. 12
Kaksi ihmeellistä
pelaajauraa
s.13
Professorit
esitelmöimässä s.14
Pallo-Siskon
iltapäivä
s. 15
Saksa vahvana
MM-Brasiliaan s. 16
Papat Huuhkajia
arvioimassa
s.19

Edarinkesä
numeroin s. 20-21
Juniorivuosi
Rolﬁn silmin
s. 22
Molemmat B:t
SM- tasolle
s. 23
Sinna ja Jesse –
vuoden juniorit s. 24

KPV:n jälkikasvua
esittelyssä s. 25-35
Sanotuista
saksittua
s. 36
Espanjassa
opinhaussa
s. 37
Paavo Nurmi oli
aikaansa edellä s. 38

Poppy Delevingne
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Lahjakort

WWW.THOMASSABO.COM

Palvelemme joulunajan sunnuntait klo 12-15.
www.kultasepanliikehannaniemi.ﬁ

MEDIAKULMA, RANTAKATU 10 KOKKOLA, PUH. 050 522 6026

Rene Tuikkanen sai rehdistä
pelitavasta vihreän kortin.

KPV:n suosittu jalkapallokoulu jatkuu sunnuntaisin
klo 11-12 Kipparihallissa. KPV:n jalkapallokoulu
on ilmainen ja se on tarkoitettu 2006 syntyneille
ja nuoremmille tytöille ja pojille. ( Ikäluokat omissa
ryhmissään).
Koulussa käydään läpi lajin perusasioita, sekä
viihdytään pelaten ja leikkien osaavien vetäjien
johdolla.
Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja myös kesällä
futiskoulun aloittaneet juniorit!
Tiedustelut: Mika Lindholm
puh. 0440 3757442,
e-mail: mik.li@anvianet.fi

Otto Kovalaisen tyylinäyte potkutekniikasta.

Päävastuun lehden aineiston tuottamisessa ovat vastanneet Esa Korhonen, Sakari Telimaa, Jouko Vierimaa,
Jukka Peltoniemi, Matti Leskelä ja
Voitto Kentala. Lisäksi kiitos yhteistyöstä Tomi Virralle, Jere Rönkölle,
Simo Kattilakoskelle ja jokaiselle,
joka on panoksellaan avustanut lehden synnyttämisessä.
Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki
lehdessä esiintyvät yritykset taloudesta tuesta, jonka turvin vuodesta
1966 alkaen ilmestynyt Pallo-Veikko
sai jatkoa. Kiitos myös heille, jotka
ovat yhteyksiä edellä mainittuihin
henkilöihin ottamalla ilmaisseet
toivomuksen lehden julkaisemista.
Tälle perustalle on ollut hyvä rakentaa uutta.
Pallo-Veikko lehden välityksellä haluamme viestittää kaikille lehden lukijoille ja seuran ystäviksi tunnustautuville, että jalkapallopeli on parasta
paikan päällä katsottuna. Siispä toivotamme sinut, lukija, tervetulleeksi
seuran kannattajajoukkueeseen Keskuskentän viheriön äärelle otteluita
seuraamaan, ja kunnioittaen koronan asettamia rajoituksia.
Pallo-Veikon toimitus

Im weißen Feld der
Anzeige können Sie
Ihre Händleradresse
ergänzen.
You can enter your dealer address in
the white box in the
advertisement.
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Asics GT-1000 10

Kantapään GEL™-pehmuste parantaa iskunvaimennusta,
ja välipohjan FLYTEFOAM™-materiaali lisää
kimmoisuutta. DUOMAX™-pronaatiotuki. Droppi 8 mm.
Naisten ja miesten malli.

79

90
(120,-)

Brooks Ghost 13

Naisten ja miesten neutraalit juoksukengät
DNA LOFT -vaimennuksella.
Välipohjan droppi 12 mm.

99

!
E
L
L
I
LAPS

90

(160,-)

Halti Pallas City X-stretch Pants

Puma Ess Logo
Hoodie Fl tai Ess+ 2
Col Big Logo Hoodie Fl
Tyttöjen ja poikien huppari
vapaa-aikaan.
Koot 116-176 cm.

Puma Ess Logo
Pants Fl Cl

Lasten vapaa-ajan collegehousut. Koot 116176 cm.

19

19

X-Stretch -ulkoiluhousut istuvalla mitoituksella
ja joustavalla materiaalilla. Materiaali hylkii
vettä ja tuulta. Naisten ja miesten malli.

90

(40,-/45,-)

90
(29,90)

79

90

Haglöfs Frost Mid Hood

Monikäyttöinen hupparitakki lämpimällä
fleecevuorella. Naisten ja miesten malli.

69

90

(129,-)

(109,-)

adidas Lite Racer Cln 2.0
tai adidas Qt Racer 2.0

Pehmeällä Cloudfoam -välipohjalla varustetut
vapaa-ajan kengät naiselle tai miehelle.

49

90
(65,-)

Haglöfs Husk Jacket

Naisten ja Miesten kevyt veden- ja tuulenpitävä
ulkoilutakki. Valmistettu kierrätetystä
PROOF ECO 2L -materiaalista.

99

90

(149,-)

Tarjoukset voimassa ma 10.5. asti
tai niin kauan kuin
varatut erät riittävät.

Vans Ward Youth Prem
Trendikkäät lasten
tennarit. Koot 32-39.

34

90
(45,-)

Löydät kaikki kampanjatuotteet ja
muun valikoimamme: intersport.fi.
Äitienpäivänä su 9.5.
myymälämme on suljettu!

McKINLEY Finch CT 20

Kevyt reppu vapaa-aikaan, tukevilla,
säädettävillä viilekkeillä. Koko 20 l.

9

Palvelemme kampanjan ajan:
ark 10-19, la 10-16
su 9.5. suljettu . p.050-4418221
Tehtaankatu 3-5, 67100 Kokkola

90

(24,90)

