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Rene Tuikkanen sai rehdistä
pelitavasta vihreän kortin.

KPV:n JALKAPALLOKOULUSSA
ON TAAS MENO PÄÄLLÄ!
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.
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Puheenjohtajan palsta
kaisevan askeleen eteenpäin!!”
KPV:n viime vuotta katsastaessa ei onneksi tarvitse aloittaa
noin. Vaikka läheltä piti. On aihetta tyytyväisyyteen ja kiitollisuuteen.
Hyvät jalkapallon ystävät
Ollaan taas – tämän seuran
puitteissa jo 83:tta kertaa - korjaamassa satoa.
Juhlaan ja kiitoksiin on nytkin
aihetta, vaikka mittakaava ja
muodot ovat saattaneet joskus
olla toisetI
Minulla on 50-vuotisjuhla. Olin
ensimmäistä kertaa edustusjoukkueen päättäjäisissä vuonna
1963. Pitopaikka oli Kauppaseura (sijaitsi silloin Grandin
vintillä..) Toiveet ja luulot olivat
korkealla - kuten jännityskin. Ei
silloinkaan pelkästään ruusuilla
tanssittu. Eräs silloinen opettajamme antoi arvion: ”Sinäkin
joukkupelien mädättämä vätys!”
Tarinan mukaan eräs KeskiAmerikan valtiomies sanoi Uuden Vuoden puheessaan: ”Vuosi
sitten olimme kuilun partaalla.
Mutta nyt olemme ottaneet rat-

Voimme olla kiitollisia
1. että meillä on Pallo-Siskot,
jotka ovat pelimenestyksestä
riippumatta järkähtämättä hoitaneet osansa, satoi tai paistoi.
Tehokkaasti ja hymyillen. Olette
verraton osoitus siitä, että talkoohenki elää – ja voimallisesti!
Kiitos Elina ja kumpp.!
2. että meillä on juniorivalmentajat, jotka ovat pyyteettömästi
ahkeroineet kokkolalaisen nuorison hyväksi. Ei ole ihan mitätön
juttu, että yli puolisen tuhatta
nuorta on tänäkin kautena ollut ohjatussa toiminnassa kehittymässä jalkapalloilijoina ja kypsymässä ihmisinä. Jälkimmäistä
haluaisin korostaa. Kaikista ei
tule kansainvälisen eikä kansallisenkaan tason pelaajia, mutta
kaikki saavat toivon mukaan
oheistuotteena oppeja, joilla selviää myös kentän ulkopuolella.
Juha Rantasila (1970-luvun kiek-

koleijona) julkaisi äskettäin elämäkertansa, jossa hän totesi, että
hänestä ei ilman urheilua olisi
koskaan tullut menestyvää yrittäjää.
Jos joku minulta kysyisi, niin sanoisin, että alle 12-vuotiaista ei
vielä pidä mennä tekemään kovin tanakkaa arviota kehittymisestä pelaajana tai muutenkaan.
Opettajan urani suurimpia opetuksia on ollut se, että yläkouluikäisten (13-16v) poikien tulevaisuudesta ei kannata mennä
vetoa lyömään!
Kiitos Piide ja Manne!
B-tytöt ja B-pojat menestyivät hienosti, ja upea oli myös
02-poikien finaalipaikka kansainvälisessä turnauksessa Ahvenanmaalla. Onneksi olkoon
pelaajat ja valmentajat!
Kiitos myös kaikkien joukkueiden vanhemmille! Lasten harrastusten tukeminen on verraton sijoitus tulevaisuuteen.
3. että meillä on Järjestysmiehet,
joiden
sitoutumisesta ja toiminnasta tulee
mieleen”Tuntemattomasta sotilaasta” Rokan sanonta: ”Miss’

sie tarviit hyvää miestä, nii täss
siull’ on sellane!” Olette liigatasoa! Kiitos Pekka
4.että meillä oli edustusjoukkue, joka taipui ja taipui, mutta
ei taittunut! Kautta kokonaisuutena tarkastellessa voi todeta sen
olleen huippuluokan draaman.
Toukokuun lopulla oltiin enää
sormenpäillä kiinni kuilun reunassa. Niinpähän vaan noustiin, vaikka kauhun hetkiä koettiin vielä pitkälle syksyyn.
Hatunnosto korkealle siitä, että
henki säilyi vankkana ja rapisematta. Vanha sanontahan on,
että ”mikä ei tapa, se vahvistaa”.
Nyt olemme tosi vahvoja!!
Kiitos Henkka (niin valmennuksesta kuin pelaamisestakin),
Jukka , Gunu ja Niko!
Kiitos Ari ja Tapsa! Kiitos Toro!
5.että meillä on Pappakerho,
joka toiminnallaan on kiinteyttänyt monen entisen palloveikon siteitä seuraan. Kiitos
Eero, Vote ja Jukka!
Ja kiitos myös kaikille hallituksen jäsenille. Jaksoitte sitkeästi
puurtaa kauden läpi niin, että

edellytykset kunniakkaalle jatkolle ovat edelleen olemassa.
Nyt on edessä muutos, joka panee historian lehdet havisemaan.
Matti Laitinen ottaa
tehdyn sopimuksen mukaisesti
KPV:n edustusjoukkueen perustamansa yhtiön haltuun. Olen
todella iloinen, että löytyy Matin
kaltainen urheiluun intohimoisesti suhtautuva ihminen, joka
on valmis panemaan itsensä likoon, jotta kokkolalaisilla jalkapalloilijoilla olisi nykyistä
vankempi pohja ponnistaa korkeammalle.
KPV-J ry:n vastuulla ovat junioritoiminta Akatemiaa myöten ja
edustusjoukkueen ottelutapahtumien järjestäminen.
Tapahtuneen muutoksen myötä
ollaan myös lähempänä jo esillä
olleen KPV-Säätiön perustamista.
KPV:n asiaa on taas viety eteenpäin. Juuri nyt uskon, että tunnelin päässä pilkottaa muukin
kuin vastaantulevan veturin
valo. Voimme kpvläisinä ylpeydellä olla osa maailman suurinta
ja hienointa leikkiä!!
Olli P.

Elämän kentälle - kiitollisena
Kuuluin 1960-luvulla niihin
KPV:n kannattajiin, joilla ei ollut mahdollisuutta käydä katsomassa otteluita. Sitä innokkaammin odotin aamun sanomalehteä
voidakseni elää Kalahallin kamppailun.
Miten joulu ja KPV kuuluvat yhteen? Molempiin liittyy menneisyyden muisto. Muistaminen on
tärkeää, sillä kaikkein parasta nykyhetken ja tulevaisuuden oppia
on menneisyyden tunteminen.
Usein urheilijat korostavat
sitä, että peli tulee nollata nopeasti, olipa kyse voitosta tai tappiosta. Me muut kysymme, miten
pääsemme irti arjen ankeudesta.
Tähän joulun sanoma vastaa.
Jouluevankeliumissa kerro-

taan ensin joulunihme: Jumalan Poika syntyy ihmiseksi tallissa. Sitten siirrytään kedolle,
jossa paimenet kaitsevat yöllä
laumaansa. Työ on yksitoikkoista
ja väsyttävää. Kaiken lisäksi tärkeät velvollisuudet jäävät täyttämättä. Yhä vielä paimenen ammatti taitaa olla arvoasteikossa
kaikkein alinna. Kuitenkin moni
kokee itsensä ja elämänsä paimenen elämän kaltaiseksi – väsyttäväksi ja turhaksi.
Ihmisessä on paljon voimavaroja, joita valmentaja ja pelaaja voivat käyttää. Henkinen
valmennus on tärkeä osa pelaamista. Kuitenkin ihmisen oma
voimavara ei aina riitä. Tarvitaan
ulkopuolelta tulevaa auttajaa.
Tästä enkelit saivat kertoa pai-

Kiitos ystävillemme!
Tuki ja kannustus ovat kantaneet satoa työssämme
kokkolalaisnuorison hyväksi.
Tälle yhteistyölle on hyvä rankentaa tulevaisuutta.

Joulurauhaa ja
Hyvää Uutta Vuotta

menille: ”Teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja.” Pelkkä
avun olemassaolo ei riitä. Niinpä
paimenet saivat kuulla, mistä he
löytävät Vapahtajan. ”Te löydätte lapsen, joka makaa seimessä.” Paimenet tarttuivat
mahdollisuuteen ja menivät kiireesti katsomaan.
Ulkopuolisen avun vastaanottaminen on aina ilon aihe.
Jos vielä saamme sellaista, mitä
emme ole osanneet kuvitella,
riemu on todellista. Vapahtajan
löytäminen on sellaista, mistä
elämä on antanut viitteitä. Kenties jalkapallokin tarjoaa kokemuksia siitä, että joku ottaa vastuulleen tappiomme ja hankkii
meille voiton 10-0. Näin hyvin
meille käy jälleen tänä jouluna.

Sanattomina jäämme Jeesuksen
seimen luokse: minun Herrani
ja Vapahtajani on syntynyt minulle!
Paimenet kokivat harvinaisen palautumisen. He eivät jatkaneet peliä edellisten päivien
tapaan. Muutos oli tapahtunut
joulun lapsen luona. Pelaajat astuvat kentälle uusin voimin: he
palasivat kiitäen Jumalaa siitä,
mitä olivat nähneet ja kuulleet.
Näin mekin elämän kentän puolustajat ja hyökkääjät
saamme uuden tilaisuuden, ei
enää vanhan pelaajan ehdoilla
vaan uudella sopimuksella:
olemme Jumalan lapsia, kun Jumalan Poika on syntynyt veljeksemme.

Jouko-pappi, Halsua
Kirkkoherra
Teologian tohtori
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Yhdessä seurojen kanssa
Jalkapallokausi on saatu
päätökseen,
huippuhetkinään
naisten ja alle 19-vuotiaiden tyttöjen EM-lopputurnaukset sekä
tietenkin Gijonin ihme. Paljon
on kuitenkin tapahtunut myös
kenttien ulkopuolella, kun olemme tehneet työtä tulevaisuuden
turvaamiseksi. Sitä samaa työtä,
jota seuroissakin tehdään päivittäin pelaajakehityksen eteen.

Marco Casagrande, Palloliiton uusi pääsihteeri tuli Turusta.
Kuva: SPL/Jussi Eskola.

Hannu Tihinen aloittaa Palloliiton uutena pelaajakehityspäällikkönä tammikuussa 2014.
”Rautavuori”-lempinimeä kantava ex-Huuhkaja ei tule keikistelemään kokopäiväisesti puku päällä kabineteissa. Työasuna tulee
vähintään yhtä usein olemaan
verkkarit, sillä pelaajia kehitetään kentällä. Avukseen Tihinen
saa
ikäluokkamaajoukkueiden
valmennustiimin, aluevalmentajat, sekä joukon seuroihin

palkattavia talenttivalmentajia.
Kantava ajatus on olla siellä, missä jalkapalloilijoita tehdään.
KPV on hieno esimerkki seurasta, joka tekee pyyteetöntä
työtä omien pelaajien kasvattamiseksi. Palloliitossa tulemme
jatkossakin panostamaan tämän
päivittäisen työn tukemiseen.
Kokkolassa onkin saatu jo nauttia kasvatustyön tuloksista. Vallitsevassa taloustilanteessa harva
seura voi kertoa tekevänsä positiivisen taloudellisen tuloksen jo
kolmatta vuotta peräkkäin. Tiedän kokemuksesta, kuinka vaativaa, ja samalla myös erittäin
palkitsevaa positiivisen tuloksen
tekeminen on – kuten seuratyö
yleisestikin.
Vaikka pelit hetkeksi hiljenevätkin, edessä on mielenkiintoinen
vuosi. Huuhkajien EM-karsin-

talohko on selvillä helmikuun
lopussa, jonka jälkeen katseet
suunnataan historiallisen EMpaikan tavoittelemiseen. Mixu
Paatelaisen ja joukkueen harteille on asetettu paljon painolastia,
ehkä hieman kohtuuttomastikin. Siinä missä A-maajoukkueen päävalmentajalta odotetaan
tulosta tässä päivässä, Hannu Tihisen tiimin menestys mitataan
vuosikymmenissä. Uskon, että
yhdessä seurojen kanssa pystymme takaamaan niin menestyksekkään lähitulevaisuuden, kuin
myös hienot tulevat vuosikymmenet.
Jatketaan yhdessä pelaajien kehittämistä, mutta nautitaan hetki myös joulurauhasta!
SUOMEN PALLOLIITTO
Marco Casagrande,
pääsihteeri

Henri: Joukkueessa on potentiaalia
”Henkan” tekemät 16 maalia
todistavat osaltaan sen, kuinka
tärkeä ratkaisu seuralle oli Henri
Myntin siirtyminen valmentajan roolista pelaajaksi. Näillä lisämaaleilla Henri tavoitti itsensä
Arvo Lambergin, yhteensä 48
maalia sarjaotteluissa KPV:lle.
Loukkaantumiset
aiheuttivat
sen, että kolme peliä hän joutui
keskittymään pelkästään valmentajan rooliin, mutta silti peliminuutteja kertyi 1984. Kakkosen paras pelaaja mallia 2012 oli
nyt toista kautta valmentajana ja
on paikallaan kysyä häneltä:
Mikä oli tuon työn opetus.
– Kyllä valmentajan työ vaatii
paljon ja jo Kakkosen tasolla
työn tulee olla hyvin ammattimaista. Sinänsä mitään uutta ei
hommassa ollut. Pyrin hyödyntämään niitä kokemuksia, joita
matkani varrella olen nähnyt.
Voisitko vielä toisten ottaa
työn vastaan?
– Ilman muuta. Tästä jäi hyvä
maku ja koen, että tämä jakso seuratoiminnassa opetti paljon. Halua siihen varmasti on sen jälkeen,
kun omat pelivuodet ovat takana.
Mistä joukkueen menestys
keväällä kiikasti?
– Oli kokemattomuutta, nuori
joukkue ja Kakkosen taso yllätti
eikä tähän kaikkeen osattu nopeasti vastata. Vaadittiin nopeita
kehitysaskeleita ja kyllähän niitä
syksyn mittaan otettiin.

Minkä haluaisit muuttuvan?
– Parissa vuodessa on menty
selvästi eteenpäin. Olisi hyvä,
jos joukkue pysyisi ainakin rungon osalta koossa pitempään ja
voisi jatkaa tulevana keväänä
siltä tasolta mihin syksyllä jäätiin.
Löikö joku pelaajista itsensä läpi kauden aikana?
– Joonaksella oli ehjä kausi ja
hän oli varsinainen läpimurto.
Oli monta muutakin nuorta,
joilla oli välillä hyviä esityksiä.
Hyvää ei tule hetkessä, mutta
ryhmässä on paljon potentiaalia kehittyä.
Miten selität kevään ja
syksyn erot?
– Syksyhän oli lähes loistava.
Löytyi vihdoin sopiva permanentti, jonka asenne oli vahva
tuloksesta pelaamista. Muutaman vahvistuksen saamisella
pelaajarinkiin oli myös tärkeä
merkitys.
Mitä mieltä olit sarjasta ja
sarjasysteemistä?
– Muutamalla kärkijoukkueella
oli 5-8 ulkomaalaista ja kyllä sen
pitää näkyä, mutta se on näiden
seurojen valitsema linja. Meillä
oli toinen ratkaisumalli ja
varmaan
kestävämmällä
perustalla. Sarjasysteemi ei
ole optimaalinen, vähän kuin
tekemällä tehty. Kakkoseen
riittäisi kaksinkertainen sarja.

Joni Vanhakangas KPV Akatemia – PeFF ottelussa.
Mitä vaaditaan sarjanousuun? – Nyt otettiin jo isoja askelia. Yhtiöittäminen on hyvä
ratkaisu ja se avaa mahdollisuuden ajatella askeleita kohti
enemmän ammattimaista otetta. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan
vähennä juniorityön merkitystä.
Mitä Kokkolan jalkapalloi-

lussa olisi tehtävä?
– Omat asiat seurassa ovat menossa hyvään suuntaan. Uskotaan tähän ja mennään yhdessä
kohden niitä tavoitteita, joita
pitää mielessä olla. On vain
ajan kysymys, kun ne saavutetaan.
Miten
itse
suunnittelet
tulevaisuutta?

– Sen varaan nyt olemme perheessä rakentaneet, että Kokkolassa ollaan. Vaimo keskittyy
vielä 4- ja 1,5-vuotiaiden lasten
hoitoon, mutta palannee hoitoalalle, sitten kun aika sallii. Itse
opiskelen, mutta mieli on yhä
kova pelaamiseen ja siihen keskittymiseen tarjotaan nyt viime
kesää paremmat mahdollisuudet.

Haapasalo ja Hakala valmentavat kaudella 2014
Jukka Hakala ja Petri Haapasalo
on KPV:n valmennuskaksikko
kaudella 2014. Viime kauden
vastuuvalmentaja Henri Myntti keskittyy vain pelaamiseen.
Henkka teki kaksivuotisen sopimuksen osakeyhtiöksi muuttuneen KPV:n edustuksen kanssa.
KPV:n edustusjoukkuetta on
rakennettu vihreälle oman kylän poikien pohjalle jo kolme
vuotta. Myös valmennus on
vahvaa kokkolalaista osaamista. Uutena valmentajana edustusjoukkueeseen noussut Petri
Haapasalo on pelivuosiltaan
kokenut KPV-peluri.

Petrin uralle mahtuu yksitoista kautta KPV:n edustuksessa
ja 219 pelattua sarjaottelua
vuosina 1991 – 2004. Kausista
seitsemän on ykkösessä ja neljä
kakkosessa. Viime vuodet Petri
on toiminut menestyksekkäästi KPV:n 2001-syntyneiden
poikien valmentajana, käynyt
B-kurssin ja toiminut seurassa
Fortum-tutorina
juniorivalmentajien tukena.
Jukka puolestaan hyppäsi kaksi vuotta sitten suoraan edustuksen pelaajasta edustuksen
valmennukseen mukaan. Pitkä
kokemus ammattilaiskentiltä

Tanskasta, Norjasta ja Suomesta on kuitenkin vankka tausta
valmentajan työlle. Käytynä on
Peten lailla UEFA:n B-lisenssi.
Edustukseen tulee muutoksia
myös
toimihenkilöpuolelle.
Antti Ylimäki tulee joukkueenjohtajaksi ja Tom Hedman tiedottajaksi. Matti Laitinen on
managerina.

Jukka Hakala ja Petri
Haapasalo, tulevan kauden
valmentajakaksikko.
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On mistä valita eli edustusjoukkue mallia 2013. Takana Richard Rajala, Jere Kentala, Harri Hujanen, Konsta Tastula, Tuomas Hakala, Joni Vanhakangas, Farhan
Omar, Teemu Mäki, Ari Hujanen huoltaja, Jouko Vierimaa joukkueenjohtaja – keskirivi Jukka Hakala valmentaja, Niko Kalliokoski, Juho Paavolainen, Harri Heiermann, Samu Laitinen, Henri Myntti, Lauri Hakala, Riki-Pekka Kuusela, Ville Jylhä, Tony Mäki, Gunnar Isosaari mv-valmentaja, Tapio Hakala fysio ja edessä Jesse
de Jong, Ville Erkkilä, Oskari Hinkkanen, Miika Ritala, Joonas Myllymäki, Aki Lyyski, Aaro Hedman, Mikko Laitala ja Arttu Seikkula. Joukkueessa ovat kauden aikana pelanneet myös Toni Räisälä, Jason Watson ja Washilly Tshibasu.

Hyvällä tiellä ollaan
1.Joonas Myllymäki (1980/22):
Joukkueen kapteeni ja yksi tärkeimmistä
pelaajista menneellä kaudella. Piti joukkuetta pystyssä useissa peleissä. Torjuntoihin
ja ulostuloihin on tullut selkeää varmuutta.
Pelin avaamisessa kehitettävää.
3.Oskari Hinkkanen (564/11):
Edellisellä kaudella enemmän vastuuta,
tällä kaudella pääsääntöisesti vaihdosta kentälle. Kovuutta pitäisi saada lisää.

Kausi on paketissa ja on paikallaan antaa hieman ulkopuolisemmallekin
pelejä seuranneelle sanansijaa edustusjoukkueessa pelanneiden taidoista.
Toimitus antoi oheisen tekstin laatineelle tiedot pelaajien saamista peliminuuteista ja ottelumääristä. Pyysimme arviota ainakin 18 eniten kentällä olleista
ja tässä hänen näkemykset kehittämiskohteineen.
pilasi kauden, mutta vuosia on paljon
edessäpäin. Toivottavasti kehitys jatkuu,
edellytyksiä on.

Tuli yleensä vaihdosta peliin. Taitotasossa
kehittämisen varaa.

11. Samu Laitinen 1875/25):
Peliaika kasvoi edellisestä kesästä jonkin
verran, samoin maalimäärä. Yllättävän
hyvä viimeistelijä. kuudentoista sisällä.
Lisää nopeutta kehittävää treeniä.

20. Jason Watson (1233/15):
Sormen operaatio ja muut pikku loukkaantumiset pilasivat Jasonin kauden. Pelikäsitys ja taito ”hanskassa”, mutta loukkaantumiset jättivät hiukan vaisun kuvan.
Kipukynnys !!!!

12.Jere Kentala (702/12):
Nopeus on Jeren valtti, jonka sai mm.
PK-37 kokea. (2 maalia) Loukkaantumiset pilasivat osittain Jeren kauden. Tulevat Palloveikko lehdet kertovat toivottavasti lisää Jerestä. Potentiaalia on.

21. Juho Paavolainen (987/12):
Minuutteja enemmän, mutta pelejä vähemmän kuin edellisellä kaudella. Juho
täytti odotukset kentällä ollessaan, mutta
loukkaantuminen keskeytti myös Juhon
kauden.

7.Konsta Tastula (2245/ 25)
Kovat minuutit myös Konstalla. Keskialueen ”työjuhta”, johon voi aina luottaa. Eniten varoituksia joukkueessa (6) , kertoo osaltaan peräänantamattomasta taistelijasta.

15. Henri Myntti (1984/24):
Pelaajavalmentaja, joka nosti maalimääränsä Palloveikkojen kaikkienaikojen tilastossa jo 10 parhaan maalintekijän joukkoon. Henkalla nyt tehtynä 48
maalia. Joonaksen ohella joukkueen tärkein pelaaja, myös omaa maalia varjeltaessa.

25.Jesse de Jong ( 609/11):
Viime kaudella neljässä edustuksen pelissä
kentällä, nyt yhdessätoista. Yritystä riittää,
mistä johtuen hiukan varoitusaltis pelaaja.
Parhaat vuodet vielä edessä.

10.Harri Heierman (692/11):
Tyylikäs hiomaton ”timantti”, jolla taitoa ja kokoa löytyy, loukkaantuminen

16.Lauri Hakala (788/23):
Uusi tuttavuus edustustasolla. Nopeus ja
vastustajan linjan taakse juoksut aseena.

4. Toni Räisälä (1800/20):
Aloitti kautensa akatemiassa nelosdivarissa
opiskelusta johtuen. Nostettiin mukaan
edustukseen, yllätti ja täytti paikkansa. Tarvittavaa kovuutta löytyy, mutta pelin avaamisessa oli ongelmia.
6. Teemu Mäki (2340/26):
Enimmät minuutit koko joukkueesta. Mukana yhtä vaille kaikissa sarjapeleissä. Erinomainen vasen jalka ja erinomaiset sisäänpäin kiertävät kulmat ja vaparit. Pelin
lukemisessa ja nopeudessa kehitettävää.
Kuului kapteenistoon.

26. Niko Kalliokoski (563/11)
Nikon piti jo jäähdytellä Akatemia joukkueessa, mutta alkukauden ongelmat
pakottivat hänet mukaan. Kokemus ja
näkemys toivat edelleen varmuutta kentälle 11 pelin verran. Nosti pelimääränsä

”kymppikerhoon” KPV:n kaikkien aikojen pelattujen ottelujen määrässä ( 217
pelattua ottelua). Siirtymässä jatkossa
mahdollisesti valmennuspuolelle.
27. Arttu Seikkula (536/9):
Artun pelityyli tuo paljon kolhuja myös
itselle. Kausi meni osittain pilalle” kiitos”
loukkaantumisten. Yli 600 minuuttia vähemmän kuin kaudella 2012.
28. Ville Jylhä (2116/24):
KPV:n onneksi Ville ei kelvannut naapuriseuralle. Tasaista, luotettavaa pelaamista läpi kauden. Erinomainen sijoittuminen ja pelin lukeminen paikkaavat
liikkuvuutta. Yksi kauden luottopelaaja.
29. Washilly Tshibasu (1377/17):
Tärkein hankinta kesken kauden. ”Syöttökone”, joka järjesti monta maalia ja piti
omalta osaltaan Palloveikot sarjassa. Osaa
ohittaa 1v 1 tilanteissa. Toivottavasti jatkaa myös tulevalla kaudella
34. Aaro Hedman (2229/27):
Mukana jokaisessa 27 sarjapelissä. Aloitti
kauden laidalla tai ”kymppipaikalla”,
mutta löysi paikkansa keskialueen keskeltä, jossa pelasi kauden parhaat pelinsä.
Lisäksi pelikokemusta ja -aikaa kauden aikana saivat Aki Lyyski , Miika Ritala, Oskar Ylimäki, Mikko Laitala, Richard Rajala, Omar Farhan, Joni Vanhakangas,
Riki-Pekka Kuusela ja Tony Mäki
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Joukkueenjohtajan päiväkirjoista
Täytyy tunnustaa heti kärkeen. En odottanut näin hankalaa kautta, vaikka lopputulos
kuudentena osuikin siihen haarukkaan, mitä arvioin realistiseksi. Kakkosen pohjoislohko
oli kaudella 2013 huomattavan
kovatasoinen.
Tähän vaikutti järkyttävän
suuri ulkomaalaisten ammattilaispelaajien määrä eri joukkueissa. Pahimmillaan esimerkiksi
sarjan kärkijoukkueiksi pelanneilla PS Kemillä ja FC YPA:lla
oli avauskokoonpanossaan seitsemän ulkomaalaista pelaajaa.
Kysyä voi viekö tämä suomalaista jalkapalloilua eteenpäin
ja viekö se yhteisöllistä seuratoimintaa eteenpäin.
Sarjassa ainoastaan Iisalmen
PK-37 oli matkassa kotimaisin
voimin. KPV käytti toiseksi vähiten ulkolaispelaajia. Myös KPV:n
edustuksen lähtö kauteen tapahtui kotimaisin voimin. Nopeasti
kuitenkin huomattiin, että vahvistuksia tarvitaan. Seuran hallitukselle kiitos hyvästä reagoinnista valmennuksen tueksi.

Kauden alku sujui tuloksellisesti heikosti. Lähdettiin kauteen ehkä hieman liian kunnianhimoisella
ryhmityksellä.
Nykysuuntauksen
mukaisesti
puolustuslinjat pidettiin korkealla ja yritettiin korkealla prässillä
pitää peli kaukana omasta maalista. Usein peli pysyikin pitkään
ylhäällä, mutta se ensimmäinen
vastaisku tuotti takaiskun ja siitä
peli sitten mureni.
Yhdeksään ensimmäiseen peliin mahtui vain kaksi tasapelipistettä ja maalierokin oli 5-21.
Käänne pelaamiseen tuli,
kun akatemian riveissä pelannut
Toni Räisälä ja Miika Juntusen
OPS:ssa epäsuosioon joutunut
Washilly Tshibasu liittyivät joukkueeseen. Samalla myös valmennus muutti pelitapaa radikaalisti
puolustavampaan
suuntaan.
Vedettiin puolustuslinjoja alemmas ja tukittiin kentän keskustaa. Eikä merkityksetön ollut
Henri Myntin toipuminen nilkan pyörähtämisestä. Löydettiin
vakiokokoonpano ja pystyttiin
peluuttamaan sitä.

Washilly Tshibasu nähdään tulevallakin kaudella KPV:n edustusmiehistössä. Kädessä parhaan pelaajan palkinto PK-37 – KPV ottelusta.
Kesäkuun puolivälissä tuli Seinäjoella 4-1 voitto ja Tshibasu
osui debyytissään. Sitten tuli
kolme voittoa lisää eikä enää oltukaan putoajien ryhmässä.
Sarjaa pelattiin kolme kierrosta. Ensimmäiset yhdeksän
ottelua tuotti kaksi pistettä. Keskimmäinen kolmannes toi kuusitoista pistettä ja viimeinen kolmannes yhdeksäntoista pistettä.
Kauden lopussa oltiin jo sarjan
kuntopuntarin kärkijoukkue.
Yksi asia ansaitsee erityishuomion. Joukkueella oli läpi kau-

den, vaikeuksista huolimatta,
aivan erinomainen henki. Se
lähti ennen kaikkea valmennuksesta sekä siitä, että joukkue
oli lähes täysin kokkolalainen.
Tunnettiin vierellä olevat kaverit jo ennen kuin liityttiin joukkueeseen.
Kokkolan ulkopuolisia pelaajia KPV:ssa oli vain Watson ja
Tshibasu. Se on sitä yhteisöllisyyttä.
Kaikkiaan käytimme sarjassa
28 pelaajaa. Näistä kahdeksan
oli juniori-ikäisiä. Junioreista

Juho Paavolainen, Jesse De Jong,
Harri Heiermann ja Jere Kentala
saivat tililleen enemmän kuin
kymmenen ottelua. Lupaavan
Heiermannin pelaaminen päättyi puoleen kesään, kun lonkkaluusta löytyi murtuma ja taukoa tuli syyskuun loppuun asti.
Myös Mikko Laitala oli pitkään
sivussa loukkaantumisen vuoksi.
Kaiken kaikkiaan kuitenkin
hyvä kausi. Eteenpäin mentiin.
Kiitos matkaseurasta kaikille.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Uusia ulkomaalaispelaajia oli
tarjolla valtavasti, suorastaan
sähköpostit täynnä. Mutta miten löytää ne oikeat ja todelliset vahvistukset. Siinäpä seuralla kuin seuralla ongelma.
Hutejakin on KPV:ssa nähty. Ei
kuitenkaan tällä kaudella. Jamaikalainen Jason Watson ja
belgialais-kongolainen Washilly Tshibasu olivat vahvistuksia
joukkueelle.

Tosin Jason oli mitä erilaisimpien loukkaantumisten vuoksi
poissa puolet mahdollisista peliminuuteista. Ja loppukaudesta jo huomattiin, että Jason oli
korvattavissa omillakin pelaajilla
näiden nostettua tasoaan. Keskikentän keskustassa Aaro Hedman, Konsta Tastula ja Washilly
Tshibasu saivat aikaan aina paremmat kombinaatiot kuin Watsonin kanssa.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Kaarlelankatu 22,
67000 KOKKOLA
Puh. 06-865 4000,
info@lvis-palvelu.fi
www.lvis-palvelu.fi

Kokkola
Rantakatu 14 A
0200 3000
nordea.fi

Myymälä ja töiden vastaanotto
avoinna arkisin klo 8-17

toro
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Kapteeni-Joonas haluaa
olla ”pelattavissa”
Edustusjoukkueen maalia vartioi
viime kaudella 190 sentin olemuksellaan Joonas Myllymäki, 24.
”Kookas ja hyväsilmäinen, jolla on
potentiaalia aivan terävimmälle
huipulle”, näin esiteltiin Joonas
kauden 2012 alkajaisiksi Pallo-Veikossa. Vastuu ei Joonaksen kohdalla viime kesänä rajoittunut pelkään tolppien välissä olemiseen,
vaan joukkueen ”salaisessa” äänestyksessä hänet nimettiin joukkueen kapteeniksi. Lieköhän ensimmäinen maalivahti seurassa tässä
roolissa? Joonas pelasi 22 ottelua,
1980 minuuttia ja napsi 17 tähteä.
Kysytäänpä alkajaisiksi, miten
Joonas koki nimityksen?
– Omat juttunsahan siihen hommaan kuuluu, mutta joukkueessa
valinnut henki helpotti roolia
merkittävästi.

Kauden parhaat edustusjoukkueessa, Henri Myntti ja Joonas
Myllymäki.

Saiko kapteeni puheenvuoron ja
mihin silloin halusit puuttua?
– Totta kai sain. Jos eivät hommat
pelissä kulje tai harjoituksissa taso
ei tyydytä, niin silloin otin kan-

taa. Muistutan, että yhdessä tässä
mennään ja jokaisen on tunnettava vastuunsa.
Mikä sai sinut aikanaan ryhtymään maalivahdiksi?
– Kentällä ja kärjessä pelasin ensin ja kyllähän se vetää edelleenkin, mutta C-junnuissa Toro pyysi,
koska joukkueella ei ollut maalivahtia.
Miten osallistut nykyään pelin
kulkuun?
– Pyrin pelaamaan aika paljon ulkona, poissa maaliviivalta eli haluan olla pelattavissa.
Miten selität tähtien keruun
joukkueen toiseksi ”ahneimpana”?
– Taakse jäi hyvä kausi ja pelit
kulkivat osaltani lähes kuten olin
suunnitellut. Näin ainakin omasta
mielestäni.
Mitkä ovat maalivahdin tärkeimmät ominaisuudet?
– Pitää uskaltaa pelata ulkona ja

osata ohjata puolustuksen ja keskikentänkin peliä. Ketteryys on tärkeä hyve, että pystyy liikkumaan
nopeasti.
Mitä avujasi haluaisit erityisesti
parantaa?
– Vasenta jalkaa ja fysiikkaa.
Mitä mieltä olit joukkueesta?
– Meillä oli kasassa nuori nippu,
joka kasvoi kauden mittaan ja varsinkin viimeiset kymmenen peliä pelattiin hyvin. Toivottavasti
ryhmä pysyy koossa.
Mikä on lajissa parasta ja onko
sinulla esikuvia?
– Voittamisen tahto ja rakkaus jalkapalloon. Olen aina pitänyt joukkueurheilusta. Jussi ”Jässi” Jääskeläisen pelityyli on minun makuun.
Mitä odotat huomiselta?
– Ennen kaikkea terveyttä itselle
ja läheisilleni. Nyt elämä hymyilee aika mukavasti, vaikka vaiva
nivuksissa hieman enintä intoa
jarrutteleekin.

Aaro Hedman
Joka ottelussa kentällä
”Herkkä ja kaunis kosketus palloon, jopa eroottiseksi luonnehdittava. Nopea, peliälykäs ja omaa
urheilijan luonnetta.” Näin kuvattiin Aaro Hedmania kevään PalloVeikossa. Lisäksi kerrottiin, että
20-vuotiaalla nuorukaisella on
edessä toinen kausi seuran edustusjoukkueessa, johon hän lähti
22 ottelun ja kolmen maalin kokemuksella. Ne olivatkin oiva
ponnahduslauta kaudelle, josta
kirjoihin jäi 27 ottelun, yhden lisämaalin, seitsemän tähtipelaajan
pisteen ja 2229 otteluminuutin luvut. Aaro oli ainut joukkueen 27
pelaajasta, joka juoksi kentälle kauden jokaisessa ottelussa. Siinä kovastikin numeroita, joiden taustasta on paikallaan pistää tekijä
vastuuseen revolverihaastattelun
tyyliin.
Miksi pelaat, mikä lajissa
viehättää?
– Jalkapalloilu on peleistä hienoin.

Olen harrastanut nuorempana
myös jääkiekkoa ja golf on edelleen
kesäisin ohjelmassa, mutta nyt on
jalkapallo vienyt voiton.

Mitä muuta tavoittelet elämältä?
– Nyt ovat alkaneet liiketalouden
opinnot ammattikorkeassa ja sieltä
tradenomin tutkintoon.

Miten tulit lajin pariin?
– Kyllä sitä pelattiin aina lapsena
koulussa ja kahdeksan iässä liityin
joukkueeseen, GBK:n nappuloihin.

Milloin homma tympäisee?
– Ei vielä ainakaan harjoituksissa
eikä peleissä, mutta loukkaantumiset ärsyttävät.

Miten selität ehjän kauden?
– Kait sitä tuli pelattua riittävän hyvin ja valmentajat luottivat.

Mistä tulet hyvälle tuulelle?
– Onnistumisista.

Miten kuvailet itseäsi pelaajana?
– Mielestäni parhaita avujani kentällä ovat taito, nopeus ja älykkyys.
Mitä tavoittelet pelaajana?
– Vielä olisi päästävä eteenpäin,
ehkä joskus liigakentille.
Mihin osa-alueisiin aiot erityisesti panosta
– Vastuunoton lisäämiseen ja röyhkeämpään peliin.

Mitä muuta harrastat?
– Vapaa-ajalla tietokoneita, pleikkareita ja kaverien kanssa olemista.
Mihin käyttäisit loton pääpotin?
– Pistäisin rahat säästöön.
P.S. Parina edellisvuotena ei kukaan pelaaja pystynyt vastaavaan. Tätä edellisen kerran joka
pelin tempun tekivät 2010 Ville
Luokkala, Patrik Byskata ja Irakli
Sirbiladze.

Aaro Hedman Tervarit-pelin kamppailun tiimellyksessä.

Tukku (96) 822 9256
Heidi 040 832 8980
Timo 040 545 1159
lindell@flowers.kpnet.com

TTS ROMU
040 138 7720

Kovan pelin jälkeen kylpy on
paikallaan.
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Kesän antia
Kakkosesta
Valmentajat Henri ja Jukka
tarjosivat kesän aikana näyttömahdollisuuksia 27 pelaajalle.
Määrä ei ole sentään aivan seuraennätys. Useimmin oli luotto
Aaro Hedmaniin, joka sai juosta
kentälle jokaisessa kauden 27
sarjapelissä. Lähimmäksi ylsivät
Teemu Mäki (26), Konsta Tastula
ja Samu Laitinen 25, Henri Myntti ja Ville Jylhä 24 sekä Lauri Hakala 23 ottelullaan.
Eniten peliminuutteja kertyi
Teemu Mäelle 2340 ( maksimi
olisi ollut 2430 ) ja lähinnä häntä
seurasivat Konsta Tastula 2245,
Aaro Hedman 2229 ja Ville Jylhä
2116 peliminuutillaan. Joonas
Myllymäelle, Toni Räisälälle ja
Teemu Mäelle kirjattiin jokaisesta
pelaamastaan ottelusta täydet 90
minuuttia. Joonakselle tuli täydet 90 minuuttia murheellisessa
Kemin ottelussa, vaikka saikin
punaisen kortin 90. minuutilla.
Yksi suositus kaudelle oli, että
joka pelissä jaettaisiin tähtipelaajille 3-2-1 pistettä. Valitettavan
monen ottelun osalta tähtipisteitä ei näy Palloliitolle lähetyissä
tiedoissa. Niistä KPV:n otteluista,
joista pisteet on ilmoitettu, kerä-

Niko nousi
kympin joukkoon
Niko Kalliokoski kasvatti viime
kaudella yhdellätoista KPV:ssa
pelaamiensa otteluiden määrää. Samalla tuo merkitsi hänen
nousua ns. kaikkien aikojen tilastossa kymmenenneksi 217
sarjapelillään. Nikon henkilökohtaista pelaajakokemusta
täydentävät vuodet 2003-2004,
jolloin hän vieraili Pietarsaares-

si Henri Myntti pisteitä eniten eli
25. Lisäksi pisteitä saivat Joonas
Myllymäki 17, Washilly Tshibasu
13, Aaro Hedman 7, Ville Jylhä 6,
Samu Laitinen ja Jere Kentala 3,
Teemu Mäki ja Arttu Seikkula 2,
Jason Watson ja Toni Räisälä 1.
KPV:n kapteenit saivat kauden
aikana kätellä 15 eri erotuomaria. Useimmin heistä nähtiin
Ville Käldström, viidessä pelissä.
Hän myös jakoi eniten varoituksia KPV:n pelaajille, yhteensä 10.
Punaista korttia KPV:n pelaajille
näytti Atte Jussila ( kaksi suoraa
punaista/Myllymäki ja Seikkula)
ja kahdella keltaisella lähetti Juuso Saarela Juho Paavolaisen sekä
Washilly Tshibasun suihkuun ennen peliajan päättymistä.

Leikin riemua kesän jalkapallokoulussa.
Käldström (5/10), Olli-Jussi Sariola (2/0), Atte Jussila (1/3+2 suoraa punaista), Daniel Ekvist (1/4),
Janne Jussila (1/4), Kadar Levante
(1/1), Harri Siniaalto (1/4) ja Juha-Matti Kanniainen (1/2).

Ilman ainoankaan varoituksen
antamista KPV:n pelaajille vihelsivät Juuso Saarela, Anto Mustonen, Ville Käldström, kukin yhden ottelun ja Olli-Jussi Sariola
peräti kaksi ottelua. KPV:n otteluita vihelsivät: Kalle Mäkinen (1
ottelu/3 varoitusta), Niklas Kankkonen (3/9), Juuso Saarela (3/6),
Mikko Juusola (2/4), Sami Kekäläinen (2/4), Anton Mustonen
(1/0), Teemu Soini (2/2), Ville

KPV:n pelaajista vain Miika Ritala, Oskar Ylimäki, Joni Vanhakangas, Aaro Hedman ja Tony
Mäki pelasivat minuuttinsa ilman keltaista korttia. Varoituksia
saivat kaikki muut 22 pelaajaa
seuraavasti: Konsta Tastula 6,
Jason Watson ja Washilly Tshibasu 5, Teemu Mäki, Harri Heiermann, Lauri Hakala ja Ville Jylhä
4, Henri Myntti ja Niko Kalliokoski 3, Oskari Hinkkanen, Samu

sa ja siellä otteluita kertyi 28.
Hänen pelaajaura edustusjoukkuetasolla alkoi 2000. Nikoakin
rajumman harppauksen tässä tilastossa teki Henri Myntti, jonka
24 peliä nostivat hänet jo sijalle
32 ja pelimäärä KPV:ssa on nyt
152. Matkaa isänsä ottelumäärään riittää, mutta Henrinkin
omaa tilastoa kaunistavat pelit
Norjassa, Saksassa,Tampereella,
Hämeenlinnassa ja Pietarsaaressa. KPV:ssa ovat 200 ottelun rajan saavuttaneet: Kenth Myntti

326, Hannu Lamberg 284, Gunnar Isosaari 276, Vesa Kallio
270, Esa Korhonen 260, Raimo
Sorvisto 246, Olavi Paavolainen
234, Jyrki Kleimola 223, Petri
Haapasalo 219, Niko Kalliokoski 217, Eero Vantunen 215, Tapio ”Ekku” Raatikainen 206 ja
Kim Huuhka 202.

Laitinen, Omar Farhan, Juho
Paavolainen, Jesse de Jong ja Arttu Seikkula 2, Joonas Myllymäki,
Aki Lyyski, Toni Räisälä, Mikko
Laitala, Jere Kentala, Richard Rajala ja Riki-Pekka Kuusela kukin
yhden varoituksen.
Maalitehtailun
ylivoimainen
ykkönen oli Henri Myntti tekemällä 16 eli lähes kolmanneksen
joukkueen maaleista. Kolme kertaa vastustaja (ORPa, Tervarit ja
GBK) avitti maalinteossa. Henrin
lisäksi maaleista vastasivat Samu
Laitinen 8, Arttu Seikkula 3, Lauri Hakala 2, Jason Watson 2, Washilly Tshibasu 2, Teemu Mäki 2,
Jere Kentala 2, Aaro Hedman 1,

Henrikin maalasi
kympin joukkoon
Henri Myntin tekemät 16 maalia nostivat hänet seuran epävirallisessa maalintekijätilastossa
jo kahdeksanneksi. Tilasto on
epävirallinen siksi, koska kaikista ´50- ja ´60-lukujen peleistä ei
ole tiedossa maalintekijöitä. Se
tieto, mikä on käytössä, antaa
seuraavanlaisen tilaston kymmenen kärkinimen osalta:

Jesse de Jong 1, Konsta Tastula 1,
Juho Paavolainen 1, Ville Jylhä ja
Oskar Ylimäki 1.
Lähes 10 000 silmäparia seurasi
KPV:n sarjaotteluita viime kaudella sikäli kuin liittoon ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa.
KPV:n kotiotteluita seurasi 5307
ja 408/ottelu sekä vieraspelejä
4517/ 322. Kaikkien otteluiden
keskiarvo oli 364. Vain paikallispeleissä päästiin yli 1000 rajan:
1081 ja 1480. Kolmessa vieraspelissä jäätiin alle 100 katselijan.
Kotiotteluissa pienin katselijamäärä oli 170. Kauaksi on jääty
KPV:n kaikkien aikojen yleisöennätyksestä 5806.
Hannu Lamberg 115, Olli Telimaa 80, Mikko Vacklin 80,
Hannu Vainio 70, Matti Lento
60, Timo Vanhakangas 57, Arvo
Lamberg 48, Henri Myntti 48,
Raimo Sorvisto 46 ja Anders
Backman 45.
Tämän päivän pelimiehistä Niko
Kalliokosken tilillä on 30 maalia
ja Samu Laitisella 18. Niko jakaa
maaleillaan 20. sijan Pekka Kainun ja Kari Sissalan kanssa.

Sopimukset
13 pelaajalla
Tämän lehden mennessä painoon oli 13 pelaajalla sopimus
seuran kanssa ensi vuodesta. Seitsemällä pelaajalla oli sopimus tehty edustusjoukkueen osakeyhtiön
kanssa ja kuudella viime vuodelta
peräisin oleva sopimus KPV Juniorit ry:n kanssa. Ensiksi mainitun
ryhmän muodostavat Aaro Hedman, Ville Huuhka, Joonas Myllymäki, Henri Myntti, Teemu Mäki,
Toni Räisälä ja Washilly Tshibasu.
Juniorit ry:stä pelipaikkaa Kakkosesta tavoittelevat ainakin Jesse
de Jong, Ville Erkkilä, Tuomas Hakala, Harri Heiermann, Jere Kentala ja Oskar Ylimäki.

Merenkulun ja
elinkeinoelämän
palveluyritys
Serviceföretaget
för både sjöfarten
och näringslivet

Ryhmä on tarkoitus kasvattaa
18-20 pelaajaa käsittäväksi ennen
tammikuussa varsinaisesti käynnistyvää harjoituskautta. Joukkueen johdossa ovat Petri Haapasalo vv, Jukka Hakala v, Gunnar
Isosaari mv, Antti Ylimäki jj, Ari
Hujanen h.
Kaikki positiivisesti lajia ajattelevat ovat tervetulleita kannustamaan ja seuraamaan edustusjoukkueen harjoituksia sekä talven
pelejä niin ulkokentällä kuin Kipparihallissa. Harjoitusvuorot ja
pelipäivät ovat luettavissa KPV:n
Jopox-sivuilta ja hallissa.

• ahtaus- ja huolintapalvelut
• varustamopalvelut
• kansainväliset maa- ja merikuljetukset
• stuveri- och speditionsservice
• rederiservice
• internationella land- och sjötransporter

Oy M. Rauanheimo Ab, PL 254, 67101 Kokkola | Puh. (06) 826 5300
www.rauanheimo.com
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KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN
• rahtipalvelut
• kiviainesmyynti ja -toimitukset
• kuljetus-, nosturi- ja vaihtolavapalvelut
• maanrakennusurakointi
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ENSIESITTELYSSÄ PE - LA 18. - 19.10. TERVETULOA KOEAJOLLE!

6 i-DTEC Comfort 2WD, autoveroton hinta 25.885 €, autovero 6.014,96 €, kokonaishinta 31.899,96 € + toimituskulut,
9 g/km, EU-keskikulutus 4,5 l/100 km.

KOKKOLAN AUTOILIJAT OY • Jänismaantie 17–19, 67800 Kokkola
Puh. (06) 866 0800 • Faksi (06) 866 0860 • www.kaktk.fi

ISO VÄÄNTÄ
PIKKUAUTO VÄ KATUMAASTURI
N KULUTUS
Uusi Honda CR
-V

1.6 i-DTEC tar
(300 Nm, 120
joaa vahvaa die
hv) uskomatto
selvääntöä
malla 4,5 litran
ja 119 g/km CO
keskikulutuk
2-päästöillä
sella
.
Pienet päästö
t mahdollistav
at
järkevän hinno
jolloin saat far
ittelun,
mariauton hin
nalla monipuo
muunneltavan
lisesti
ja jämäkän 2W
D-katumaastu
rin
.
Katso lisää ho
nda.fi

Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, autoveroton hinta 25.885 €, autovero 6.014,96 €,
kokonaishinta 31.899,96 € + toimituskulut, CO2-päästöt 119 g/km, EU-keskikulutus 4,5 l/100 km.
ENSIESITTELYSSÄ PE - LA 18. - 19.10. TERVETULOA KOEAJOLLE!

P. (06) 832 5200
Honda CR-V 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, autoveroton hinta 25.885 €, autovero 6.014,96 €, kokonaishinta 31.899,96 € + toimituskulut,
Kahvitie
69,
Ma-Pe 9-17, La 10-14
CO2 -päästöt 119
g/km, EU-keskikulutus 4,5 l/100 km.
Kokkola
www.lerbacka.com

Ihan tässä lähellä.

Konttorimme ovat ihan lähelläsi - Kokkolassa, Evijärvellä, Kälviällä, Lohtajalla ja Teerijärvellä. Varaa aika pankki- ja vakuutusasioiden päivitykseen numerosta 010 258 7333*.
Kokkolan OP-Kiinteistökeskuksen kiinteistönvälityksen ja -vuokrauksen asiantuntijat löydät Kokkolasta osoitteesta Rantakatu 5 ja tavoitat numerosta 010 258 7338*.
Keskittämällä saat parhaat edut - tervetuloa meille!

* Puhelut 010-numeroihin maksavat lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min.
ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu +
0,17 €/min. (hinnat sis. alv).

PALLOVEIKKO Syksy 2013

9

Myllymäki ja Myntti
kauden parhaat
Kauden päättäjäistilaisuus oli
hieman erilainen kuin aikaisempina vuosina. Nyt saatiin
kerättyä junioritoimihenkilöt,
edustusjoukkue, järjestysmiehet
ja Pallo-Siskot samaan tilaisuuteen. Snellmanin kodilla vietetyssä tilaisuudessa oli yli sata
osallistujaa.

Puheenjohtaja Olli Peltoniemi oli hankkinut kaksi kunniakorttia, joilla pääsee KPV:n
tilaisuuksiin
kutsuvieraana.
Nämä jaettiin Eeva-Kaarina
Lampiselle ja Matti Laitiselle.
Samanlaiset kortit on aikaisemmin saaneet vuoden 1969
mestarijoukkueen pelaajat.

Oli ruokaa, kilpailuja, palkintoja ja tanssia. Eipä ihme, että
väki viihtyi yhdessä tappiin (23)
saakka.

Edustusjoukkueen
parhaana
pelaajana palkittiin Eeva-Kaarina Lampisen kiertopalkinnolla
maalivahti Joonas Myllymäki.
Henri Myntti oli maalitykki
16 osumallaan. Maalitilastossa Henkka nousee kohisten,
nyt ollaan jo kympin joukossa. Vielä yksi sarjaosuma ja
mies ohittaa kaikkien aikojen
maalitilastossa itsensä Kippari
Lambergin (48 osumaa). Tosin
Kippari teki maalinsa SM-sarjassa. Henkka sai myös järjes-

Järjestelyvuorossa ollut tyttöjaos
ja Rolf Mannström esikuntineen
oli saanut aikaan erinomaisen
kokonaisuuden. Pasi Torppa
puolestaan osoitti juontajan
lahjojaan mm. bingoemäntänä.
Tuli jopa pientä painetta poikapuolelle, joka on järjestelyvuorossa ensi syksynä.

tysmiesten parhaan pelaajan
palkinnon.
Vuoden tulokas oli Jere Kentala ja vuoden juniori Jesse De
Jong. Tehopelaajan palkinnon
sai Aaro Hedman. ”Puolustuspelaaminenkin voi olla syy
saada tehopelaajan palkinnon”, todettiin perusteluissa.
Nyt ei ollut kysymys henkilökohtaisista tehopisteistä, vaan
siitä miten joukkue sarjataulukkoon keräsi pisteistä.
Teemu Mäki sai Amico Mäkisen taistelijan palkinnon. Ville
Jylhä oli avainpelaaja. Valmentajan luottopelaajan palkinnon sai Toni Räisälä. Räisälälle
myös järkkäreiden yritteliäimmän pelaajan tsemppari-palkinto.
Juho Paavolainen sai Leo Torpan lahjoittaman pelimiehen
kengän ja Pallo-Siskojen stipendit Oskar Ylimäelle ja Jere
Kentalalle.
Toimihenkilöistä
vuoden
maineteko –pokaalin sai Rolf
Mannström ideoimastaan Kokko la liigasta.
Liikuntaa voi harrastaa näinkin, kun tanssiaskeleita otettiin pelikauden päättäjäisissä.

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

Niittykatu 6, 67100
Kokkola
Terminaalikatu
7, 67700
Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111 www.mesiel.fi

KPV:n kunniakortin uusin saaja on uskollinen KPV-ystävä EevaKaarina Lampinen, jota Risto Pouttu onnittelee. Eeva-Kaarinan
edesmennyt aviopuoliso Vilho Lampinen pelasi KPV:n ensimmäisessä edustusjoukkueessa 1931.

KUNNIAKORTIT
KPV:n 80-vuotisjuhlien yhteydessä otettiin käyttöön uusi
muistamismuoto: Kunniakortti, joka antaa elinikäisen
oikeuden vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin KPV:n järjestämiin otteluihin.
Suomen Mestarit vuodelta 1969 palkittiin
kortilla 80-vuotisjuhlissa.
Tänä vuonna on KPV muistanut seuraavia
henkilöitä kunniakortilla:

Eeva-Kaarina Lampinen
Risto Pouttu
Matti Laitinen
Janne Ylinen
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Pihlajamaalta ja Poutulta
lahjakirja KPV:n Juniorit ry:lle
Vesa Pihlajamaa ja Risto Pouttu
luovuttivat perjantaina yhteensä
9 000 euron lahjakirjat KPV:n Juniorit ry:lle. Tällä lahjoituksella
kevennetään seuran taseessa olevia vastuita.
Pihlajamaa ja Pouttu toivovat,
että heidän ratkaisu olisi esimerkki, joka toisi enemmän tekijöitä ja kumppaneita tukemaan
KPV:n yhä kasvavaa juniorityötä
tässä seuran uudessa tilanteessa,
jossa edustusjoukkue on yhtiöitetty erilliseksi toimijaksi toki tiiviissä yhteistyössä seuran
kanssa.
KPV tunnetaan yhtenä maamme
johtavista kasvattajaseuroista jalkapalloilussa. Jalkapallotaitojen
ohella seuran työnä on kasvattaa nuorista kunnon kansalaisia
yhteiskuntaan.

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

LVI-Rahkola OY
Kaikki kodin vesi-, sähkökalusteet
ja -tarvikkeet

me avoinna
Myymäläm
ma-pe 9-17

Seuran edustus oli syyskuussa Kannuksessa kiittämässä ja onnittelemassa tasavuosille yltänyttä seuran varapuheenjohtaja
Risto Pouttua, kuvassa Paula ja Risto Pouttu, Olli Peltoniemi,
Matti Laitinen ja Jouko Vierimaa.

Mestarintie 3, Kokkola (Heinolan alue)
Puhelin 050 366 9991 www.lvirahkola.fi

Painaa ja palvelee
paikallisesti
Kokkolassa

Kaudella 2014 pelataan 13 kotipeliä ja ennen kautta runsaasti harjoituspelejä.
Kausikortilla, jonka hinta on vain 80e, pääsee kaikkiin KPV:n järjestämiin
peleihin! Ja keskihinta tulee olemaan – jos siis käy kaikissa - alle 4e/peli!!
LISÄETU:
150:lle ensimmäiselle kausikortin ostaneelle bonuksena KPV:n historiikki!!
KPV on merkittävä osa kokkolalaista kulttuuria. Historiikin luettuasi olet ytimessä.
Historiikin hinta on 15e.
Myynti:
Olivette (Torikatu 31, Seurahuonetta vastapäätä)
Olli Peltoniemi P. 050 536 9835 tai Jouko Vierimaa P. 046 8760 594

Rekkakuorma jätepaperia
KPV:n paperiprojektissa on ensimmäinen vuosi takana. Kiinteistöihin sijoitettujen astioiden määrä on kasvanut pitkin
vuotta. Paperia on kertynyt ensimmäisen vuoden aikana rekkakuormallinen eli 38 tonnia. Ensi
vuoden tavoitteena on tuplata
tuo määrä.
Tällä hetkellä astioita on 260 kappaletta ja lisää tulee koko ajan.
Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä,
kun ovat saaneet paperiroskiksen
omalle pihalleen. Eipä tarvitse

roudata pinkkoja kilometrin päähän, kertoo KPV:n puolesta projektia vetävä Jouko Vierimaa paperinkeräyksen tilanteesta.
Ajokierros on ollut 6-8 viikon
välein ja sen toteuttaa Lassila &
Tikanoja keräysautollaan. Joihinkin astioihin tuo useampikin talous paperia ja silloin astia
täyttyy ennakoitua nopeammin.
Jos tällaisia tapauksia on, niin ilmoitus minulle. Näitä tapauksia
pitää hieman säätää ja tarkistaa
astiakokoja, sanoo Vierimaa

On jälleen aika ja
aihetta

KIITOKSEEN
palloveikoille ja
-siskoille
vuoden työstä
nuorison hyväksi.

Kaikille kuningas
Jalkapallon ystäville
Rauhallista Joulua ja
menestystä
jalkapallovuonna 2014!

Tue KPV:n
juniorityötä
Tilaa ilmainen 240 tai 600
litran paperinkeräyslaatikko
kiisteistöösi. Tyhjennykset
Lassila&Tikanojan toimesta
6-8 viikon välein.

tilaukset KPV:
jouko.vierimaa@anvianet.fi
tai puh: 046-8760 594

Monipuolinen

KPV:n kausikortin ostajalle
HISTORIIKKI LAHJAKSI!!

• 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

Ajattomat Alvar Aallon
suunnittelemat tarjoiluvaunut
edustavat modernin puuhuonekalusuunnittelun parhaimmistoa.
Ne ovat kauniita ja monikäyttöisiä
liikkuvia tasoja, joiden äärellä voi
nauttia monenlaisista hetkistä
aamiaisesta iltateehen.

Tarjoiluvaunut
900 & 901

-15%*
2.11. – 20.12.
2013

* Tarjoiluvaunu 900 (kuvassa):
koivua, valkoiset tai mustat kaakelit,
rottinkikori. 2295€ (ovh. 2700€).
Tarjoiluvaunu 901: koivua, tasovaihtoehdot valkoinen laminaatti tai musta
linoleum. 1539€ (ovh. 1810€)

KOKKOLAN KAUPUNKI

L A A T U®

Ristirannankatu 9, Kokkola • puh. (06) 831 0820 • www.kalustetrio.fi
Palvelemme ma-pe 10.00–18.00, la 10.00-14.00

K A LU S TA J AT
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Matti Laitinen, Kannuksen Ohennevalta
Mistä? Kannuksen eräältä syrjäkylältä – pientilan suurperheen poika, joka lähti Roikolan
kansakoulusta – ”preerialta”
opiskelemaan ammattia varten
Kokkolan Ammattikouluun ja
valmistui levyseppähitsaajaksi.
- Koulu ja se, että suuressa perheessä oli aina taisteltava paikastaan antoivat eväät työelämään,
kertoo tänä päivänä OP-Pohjolan ja Kauppalehden palkitsema
Vuoden Yritysjohtaja Matti
Laitinen.
Yrittäjähenkinen nuori mies perusti firman ”Hitsausapu Matti
Laitinen” ja ryhtyi hommiin.
Nimi tuntui kuitenkin kankealta
ja erään pitkän yön yli mietityn
ja paperi-tolloilla täytetyn lattian jälkeen valkeni uusi nimi,
Fineweld Oy.
Yritys on menestynyt – ei nimenvaihdon takia, vaan pitkälti
Matin luonteenpiirteen vuoksi,
josta Taru-vaimo huikkaa:
- Hän on intohimoinen kaikessa
mitä tekee!
Fineweldin rinnalle perustettiin
myöhemmin Fineweld Asennus
Oy.
Pikkuruisesta
”Hitsausavusta”
on kehittynyt miljoonaluokan
business, mutta miehellä ei ole
yhtään noussut niin sanotusti päähän. Olli Peltoniemikin,
KPV:n nykyinen pj. ja entinen
Ammattikoulun opettaja – Matillekin - siitä todistaa näin:
- Matti on sen luokan miehiä,
ettei tarvitse mitään egonsa, tai
imagonsa nostattamiseksi!
Risto Pouttu – myös kannuslaisia ja KPV:n ex pj. – toteaa myös:
- Matti ei ole saanut mitään ilmaiseksi. Hänen on ollut pakko
hakea ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Käsillä tekeminen
on niin luonteenomaista Matille
ja niitten käsien jälki näkyy nyt,
ei ainoastaan ulkonaisesti, vaan

myös ”kaveria ei jätetä”-henkenä, josta KPV:kin nyt saa hedelmää nauttia!
Todella. Palloveikot oli syksyn
kaiheessa vedenjakajalla ollako,
vaiko eikö olla. Kuinka jaksaa
vetää kivirekeä, minkä jatkuvan
taakan nimenä oli raha, huolimatta siitä, että päättyvä vuosi,
kaikesta huolimatta, saattaa jälleen olla plusmerkkinen.
Hallitus oli vedenjakajaa mittailemassa, kunnes pöytään ilmestyi Matti Laitisen ehdotus KPV:n
Edustusjoukkueen yhtiöittämisestä. Sen Hallitus yksimielisesti
myöhemmin hyväksyi. Uutispommi oli valmis. Ensireaktiot
olivat kysymysmerkeistä suureen iloon. Niistä viiden vanhan pelimiehen ja kolmen ulkopuolisen haastattelut alempana.

Mitä muita toimintoja Oy:n
ympärille?
- Tavoitteena on tehdä tästä
itsensä kantava yhtiö, joka kuitenkaan ilman
sponsoreiden
tuomaa elintärkeätä tukea ei onnistu.

Mistä sitten polkaisee jalkapalloinnostuksesi?
Joukkuelajit ovat aina kiinnostaneet. Ykkösiä ovat.

Olet ainoa osakas. Oletko havitellut osakepohjan laajentamista?
- Varmasti. Ei tämä ole yhden
miehen juttu.
Sijoituksena herättää kysymyksiä.
- Olen lähtenyt siitä periaatteesta, että kaikki mahdollinen tehdään yhtiön eteen.
Vaikuttaako ratkaisu talkooväkeen ja miten?
- Edellinen vastaus pitäisi vaikuttaa väen pysymiseen ja uusien saamiseen.
Muutamat henkilöt ovatkin
ilmoittaneet
halukkuutensa
talkoisiin, kokkolalaisen Edustusjalkapalloilun eteenpäin viemiseksi.
Miten pääsylipputulot jaetaan?
- Pääsylipputulot ja jäsenmaksut saa KPV-juniorit ry.
Sinunlaisellasi olisi ottajia seuroissa. Miten vastailet?
Tämän ratkaisun johdosta
joudun usein peruuttelemaan ja
kieltäytymään.

Mistä motivaatio ja idea KPV:n
tukemiseen/yhtiöittämiseen?
- Pitää muistaa, että KPV-Juniorit
ry:n alla ovat kaikki muut joukkueet. Ei voi olla niin, että suuressa seurassa esimerkiksi Edustusjoukkueen toiminta riskeeraa
koko seuran toiminnan. Osakeyhtiö selkeyttää tämän asian.
Kokkolassa pitäisi muuten tehdä vielä radikaalempia liikkeitä
kuin vain Oy.
Tarkoitan koko kaupungin edustusjalkapalloilua ja yhdessä pelaamista!

Pysyykö ”Vihreä” voimissaan
vielä 5 vuoden kuluttua?
- Tuo 5 v tulee Palloliiton pykälistä sarjapaikan vuokraamisen
suhteen. Eli varmasti pysyy!
Haastattelumme päättyy. Olemme otettuja kohdatessamme
miehen, joka on ponnistanut
pientilallisen ahtaista oloista ja
voittanut. Otettuja myös siitä,
että hän ei ole jäänyt kaikessa ajattelemaan vain omaansa,
vaan ”Kaveria ei jätetä”-henki
elää ja vaikuttaa!
”Pallo-Veikko” haastaakin kaikki

”Pallo-Veikko” esitti joukon kysymyksiä myös itse idean päämiehelle:
Mitä urheilua olet itse harrastanut?
Pesäpalloa. Asetuin kiilaan ensi
kerran vuonna 1973 ja viimeisen kerran 1997.

Matti Laitinen sai kauden päättäjäisissä seuran kunniakortin puheenjohtaja Olli Peltoniemeltä.
pelimiehet ja –naiset niin kentillä kuin katsomoissakin samaan
henkeen, antamaan kaiken mahdollisen tukensa Edustusjoukkueelle, Matille ja KPV:n junioreil-

le. Jäämme mielenkiinnolla ja
innolla odottelemaan vihreän
veran anteja 2014! Niin, ja siitä
eteenkinpäin!
-JiiPee

toehto, jos ollenkaan mitään
muuta ois ollut näkyvissäkään?
Tämän päivän jalkapalloseuran
pyörittämiseen tarvitaan rahaa.
Arvostan Laitisen Matin ratkaisua, samalla tiedostaen, että kyseessä ei voi olla sijoituskohde
– vai? Siksi tukekaamme Mattia/
edustusjoukkuetta ja samalla
junioriKPV:a, josta on vahvan juniorityön tuloksena nousemassa
todellisia huippulupauksia.

seurata minkälaista yhteenpelaamista tapahtuu edustusjoukkueen ja junioripuolen kanssa.
Matti Laitinen, jonka hyvin
tunnen, on toiminnan mies ja
varmasti suhtautuu tehtyyn ratkaisuun vakavasti – sarjanousu
mielessä! Yllätys oli, että hän
on ainoa osakas.

Kahdeksan mielipidettä
”Pallo-Veikko”, KPV:n yhtiöittämisestä uteliaana, teki pienimuotoisen
gallup-kyselyn
vanhojen pelimiesten ja muutaman ulkopuolisen kesken.
Luonnollisestikaan ei menty
- ei vielä pystytykään – syntyjä
syvemmälle, mutta kyselymme
olikin yksinkertainen: ”mikä
oli ensireaktiosi kuultuasi/nähtyäsi uutisen yhtiöittämisestä”.
Aloitimme pelimiesten vanhimmasta päästä.
Ahti (Kitu) Salo, 87 vee:
- No, en tiiä, mutta nykyaika on
nykyaikaa ja sen mukaan malli
on menossa oikeaan suuntaan.
Mutta ko muistelee omia peliaikojaan, niin tätä päivää ei taho
osata ymmärtää, varsinkaan
ko muistaa, miten meki lähettiin pelireissulle Tammisaareen
saakka. Sunnuntain peliä varten lähettiin junalla Kokkolasta
jo perjantaina, yövyttiin Helsingissä, pelattiin ja palattiin
maanantaiaamusella - suoraan
työmaalle! Päivärahaa saatiin
viisi (5) markkaa, mikä ei millään tahtonu riittää ruokailuun:
kengät maksettiin ihte, jne,
mutta into oli kova! Sitä intoa

tahtosin nähä tänäki päivänä.
Eero (Pirre) Vantunen, 82 vee:
????? Kysymyksiä täys! Ei ens
alkuun osaa muuta ajatella, ko
että isot on kysymysmerkit….,
yhtenä isoimpana, että säilyykö
KPV KPV:na. Semmosena, jona
oon oppinu sen tuntemaan jo
1930-luvulta lähtien.
Matti (Snadi) Järvi 77 vee:
Oho! Mää rupesin heti huolehtimaan esimerkiks jäsenmaksuista – meneekö ne Oy:lle, vai
junioripuolelle. Rauhotuin, ko
kuulin puheenjohtaja Ollilta,
että ne menee kaikki junioripuolelle!
Mutta oi sitä aikaa, ko oli omat
eväät ja kuljettiin Rikkihapon
katetulla kuorma-autolla, perälauta auki, Pietarsaarta ja jopa
Vaasaa myöten pelireissuilla.
Ei kyllä me ollaan tänä päivänä
”jäläkeenjäänehiä”. Mulleki sanottiin, ko olin menossa marjamehtähän, että ei nuin vanaha
mies enää – kyllä ne marjat
löytyy helepommalla Prisman
pihalta!
Jukka (JiiPee) Peltoniemi, 75 vee:
Olin pelolla ajatellut seuran tu-

levaisuutta, mutta nyt hihkasin,
että kiitos Matti!
Samalla jäin kuitenkin miettimään Matin motivaatiota ja
Oy:n muita tukijalkoja.
Mutta, jos aikoinaan joku on
huudahtanut ”Kyllä kansa tietää”, niin varma oon, että kyllä
tietää Mattikin.
Semmoisen
polun on Kannuksen poika yritysmaailmassa jo polkenut – hatunnoston arvoisesti Ammattikoulun pohjalta!
Jos oon ymmärtänyt asiat oikein, niin ”Vanhan KPV:n”
toiminta jatkuu just niinkuin
ennenkin ja ennustan – kaiken
lisäksi vielä paljon kevyemmin,
sekin ilmaa siipiensä alle saanena!
Esa (Sirri) Korhonen, hilikkua
vaille 70 vee:
Muistan omat vaikeat johtokunta-aikani seuran pyörittämisessa –90-luvulla. Hiki päässä
yritettiin pitää seuraa elossa.
Siinä onnistuttiinkin, vaikka vieläkin haavat muistuttavat….!
Nyt tehty ratkaisu oli pelastus,
ennenkuin kylmä hiki olisi jälleen noussut pintaan.
Mikä olisi ollut toinen vaih-

”Pallo-Veikko” kyseli ensireaktiota kolmelta ”ulkopuoliselta”:
Kari Mars, Palloliiton KP.piirin
toiminnanjohtaja:
Noo, ei mitään kummempaa.
Kysessä on seuran kannalta organisatoorisia pikku järjestelyitä. Tämmöistähän tapahtuu
palloilurintamalla tämän tästä.
KPV:n kannalta ei tapahtune urheilullisesti mitään järisyttävää.
Edustusjoukkue pyörii vahvemmissa kantimissa ja junioripuoli
hoituu kuin ennenkin.
Hans-Erik Sund, GBK:n puheenjohtaja:
Mielenkiintoista! Jotain tällaista
olikin odotettavissa. Jännittävää

Lasse
Grahn,
”Kokkola”
-lehden palloilupakinoitsija
Kova juttu, vaikkei ihan jytky!
Pari ylläriäkin ratkaisussa oli.
Ekana se, ettei juttu vuotanut
jo aiemmin ulos, siitä seuralle
pisteet! Toisekseen se, että tällainen ratkaisu kakkosdivisioonan tasolla!
Harvinaista.
Ymmärsin, että jotain seuran
piti tehdä. On erittäin mielenkiintoista nähdä mitä tulevat
viisi (5) vuotta tuovat tullessaan. Ehkäpä edustusjoukkueen
managerina olemisen rinnalla
Laitisella tulee olemaan eräänlainen sillanrakentajan rooli,
ajateltaessa Keskuskenttämme
katsomoitten
mobilisoimista
ajan tasalle. Äkkipäätä ratkaisu
herättää yhden kysymyksenkin
– liikeneekö talkoovoimia entiseen malliin.
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Kokko la liiga
sai kehut
Harrastejalkapallon sarja on ollut aikaisemminkin puheissa
paitsi kylillä niin aktiivitoimijoidenkin joukossa. Nostalgisesti on muisteltu joskus 70-luvulla pyörinyttä system-liigaa.
Toteuttajat ovat vain olleet hakusessa, kunnes Rolf Mannström otti idean esille KPV-hallituksen pöydässä ja kääri myös
hihansa hyvän asian puolesta.
Edustuksen joukkueenjohtaja
Jouko Vierimaa ja JOPOXin Tom
Hedman ottivat kopin asiasta ja
ryhtyivät Mannströmin kanssa
toteutukseen.
Liiga syntyi, pelattiin reilun
kuukauden aikana (1.10 – 9.11)
aikana kahdeksantoista joukkueen voimin ja nautittiin jalka-

pallon riemusta.
Jo liigan kestäessä järjestäjät
saivat lukuisia innostuneita yhteydenottoja paitsi kentän reunalla myös kaupungilla. Onhan
kokko la liiga ensi syksynäkin –
onhan.
Joukkueilla oli JOPOXin rakentamat hienot nettisivut ja JOPOXin kautta myös tulospalvelu kuvineen oli lähestulkoon
ajantasaista ja ainakin PalloVerkkoa täsmällisempää. Elland Road Academic pelasi Valioliigan mestariksi, Deportivo
puerto Kokkola Championshipin ja maahanmuuttajien Tuu
Mukaan –joukkue 1.divisioonan
voittajaksi. Liigacupin tasokkaassa finaalissa Rödsön Veikot
voitti Petteri Forsellin tähdittämän South Starsin.
Kaiken huipensi Hotelli Kaarlessa yli sadan henkilön gaalailta ruokailuineen ja palkintojenjakoineen.
Kokko la liigan ”vierailevat
tähdet” Patrick Byskata ja
Petteri Forssell.

Kokko la liigan mestarijoukkue Elland Road Academic, takana Ville Erkkilä, David Mamer, Niko
Niemonen, Tuomas Hakala, Mikko Laitala ja manageri Tapio Hakala sekä edessä Daw Malwall,
Tom Åstrand, Tony Mäki ja makuulla Miika Ritala.

Elä.
vapauttaa.
Katso tv:tä juuri silloin, kun sinulle sopii.
Watsonin avulla voit katsoa peruskanavien
tv-ohjelmat livenä tai jälkikäteen sekä
tilata kanavapaketteja ja Makuunin
vuokraleffoja.

Joulun toivelahjat Medirexistä!
Joulun Medirexistä!
toivelahjat Medirexistä!
ivelahjat

Huipputarjous!Anvian

eli-tv
Huipputarjous!
kaap aille
Fysioterapiapaketti
k
Huipputarjous!
Fysioterapiapaketti
asiak
139 €
Fysioterapiapaketti 139 €
3 fysioterapiakäyntiä
139 €
ja kuntosalikortti:
3 fysioterapiakäyntiä
ja kuntosalikortti:

-Sisältää fysioterapeuttisen

tutkimuksen ja neuvonnan
3 fysioterapiakäyntiä
sekä hoidon.
Kuntosaliohjelman laadinnan
ja kuntosalikortti
: ja 5x kuntosalikortin

-Sisältää fysioterapeuttisen
tutkimuksen ja neuvonnan
sekä hoidon.
Kuntosaliohjelman laadinnan
Rentouttavat
ja 5x kuntosalikortin
(ei lähete asiakkaille,
norm. 180 €).
3x 30 min hieronta 90 €
3x 45 min hieronta 119 €
3x 60 min hieronta 149 €

(ei lähete asiakkaille,
norm. 180 €).

-

0€

-Sisältää fysioterapeuttisen
tutkimuksen ja neuvonnan
sekä hoidon.
Kuntosaliohjelman laadinnan
ja 5x kuntosalikortin
(ei lähete asiakkaille,
norm. 180 €).

Hierontalahjakortit

Rentouttavat

Hierontalahjakortit
Lihaskuntoa
pukinkonttiin!
3x 30 min hieronta
90 €
hjakortit
5x kuntosalikortti
25
3x 45 min hieronta 119 €

avat

TUTUSTU:

Katso kotona
kaikilla laitteilla!

watson.fi

€

90 €
119 €
149 €

10x kuntosalikortti 49 €
(norm 65 €)

3x 60 min hieronta 149 €

Lihaskuntoa pukinkonttiin!
5x kuntosalikortti 25 €
oa pukinkonttiin!
10x kuntosalikortti 49 €

25 €
ti 49 €

Tarjoukset voimassa 23.12.2013 asti, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

P. 06/ 836 2200
toimisto@medirex.fi, www.medirex.fi
Tykkää meistä facebookissa!

(norm 65 €)

Tarjoukset voimassa 23.12.2013 asti, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Norm. hinta 9,90 €/kk. Anvia Laajakaista -asiakkaille 4,95€/kk
asiakaspalvelu@anvia.fi | www.anvia.fi
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Peli- ja harjoitusolosuhteet ovat tänään
toiset kuin Kenthin (vas.)
ja Arvon pelivuosina.

Ihmeellistä – silti totta
Kenth Myntti ja Arvo Lamberg ovat
piirtäneet KPV:n historiaan sellaiset pelaajaurat, että niitä tuskin kukaan pystyy murtamaan. Kenthin, ”Kenan” ura
edustusjoukkueessa kesti 15 vuotta ja
sinä aikana hän puki edustusjoukkueen
pelipaidan ylleen 326 sarjaottelussa.
Arvon, ”Kipparin” pelaajauran ihmeellisyys on siinä, että hän pelasi edustusjoukkueessa seitsemän vuotta ja oli vain
yhdestä pelistä pois. On paikallaan palauttaa varsinkin nuorten pelaaja-alkujen tietoon millaiset pelimiehet seuraa
ovat edustaneet. On muistelulle toinenkin syy, kun kummallekin tuli vuoden
aikana tasavuodet täyteen. Siitä onnittelut, mutta annetaanpa sankareitten
kertoa mitä on ollut kaiken takana, tai
edes osa siitä.
Miten tuo oli mahdollista?
Kenth: Oli halu pelata, sain olla mukana
hyvässä porukassa . Kun paikat kestivät,
niin se mahdollisti pelaamisen näinkin
kauan.
Arvo: Halu pelaamisen oli minullakin
kova ja siitä nautittiin. Kolhuja tuli, mutta pohjalla oli hyvä terveys, jolla selittyy
pitkä vain yhden poissaolon otteluiden
sarja. Tosin kerran Inbergin Lassen puudutuspiikki jätti jäljen, joka vieläkin tuntuu nilkassa.
Olisiko noihin lukuihin tänään
mahdollista päästä?
Kenth: Miksipä ei kuten mekin ja pelailen edelleen, mutta valitettavasti nykyään pelaajat eivät riittävästi kiinnitä huomiota lihaskuntoon ja paikat eivät tahdo
kestää.
Arvo: Olen samaa mieltä lihaskunnosta

huolehtimisesta. Se saattaa selittää sen,
että moni on jo A-juniori-ikäisenä joutunut leikkauspöydälle. Itse pelasin vielä
61-vuotaana.
Mikä oli peliurassa parasta?
Kenth: Kyllä se tuli hyvistä kavereista ja
tietysti siitä, että harrastuksen ansiosta
terveys pysyi hyvässä kunnossa.
Arvo: Yhteenkuuluvaisuus. Osattiin ottaa rennosti, vaikka joskus tuntui, että
meitä rääkättiin.
Mistä jäit pelaamisen takia paitsi?
Kenth: Näin vuosien jälkeen ei tule mieleen, mitä olisin menettänyt.
Arvo: En minäkään näe pelaamisen olleen minulle mihinkään esteenä.
Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
Kenth: Vaikea sanoa. Ehkä olisi pitänyt ajatella enemmän yksilöitä. Silloin
oli joukkue etusijalla. Harjoituksissa olisi
saanut olla enemmän painoa yksi vastaan
yksi harjoitteissa.
Arvo: Samaa mieltä ja enemmän olisi pitänyt harjoitella harhautuksia sekä erilaisia temppuja, joilla olisi pystynyt ratkaisuihin lähitilanteissa.
Mikä tapahtuma on jäänyt mieleen?
Kenth: Ei yksittäisiä tapahtumia muistu,
kun homma oli tasaista puurtamista vuodesta toiseen.
Arvo: Tampereella 1973 sarjan loppuvaiheessa saatettiin menettää toinen mestaruus, kun vastustaja kädellä palloa pelaten aiheutti meille maalin tappion.
Mikä oli ulkopuolisten merkitys?
Kenth: Kotiväen kannustus tuntui hyväl-

tä ja minullahan sitä tuli niin isältä kuin
vaimolta. Jalkapallo oli ja on edelleen
suuri asia perheessä.
Arvo: Eipä sitä tukea, jota olisi arvostanut, tullut juuri muualta kuin kotoa.
Joku tuntematon saattoi kadulla moikata, mutta siihenpä se jäi. Ei silloin ollut
fanikulttuuria kuten nykyisin.

teeseen, on mukamas niin kiireellistä.
Arvo: Tekeeköhän nykyään kukaan omaehtoista harjoittelua? Tottahan Kokkola
on pieni kaupunki ja resurssit rajallisia.
Mitään ei silti saada ilmaiseksi. Juniorivalmentajat ovat tärkeässä roolissa ja
heille pitäisi pystyä korvamaan tekemästään työstä myös taloudellisesti.

Tuliko menestys liian aikaisin ja liian
nopeasti?
Kenth: Tuota on vaikea arvioida. Pidettiin yleensä huolta siitä, että edustusjoukkueissa on tietty määrä runkopelaajia,
joiden varaan voitiin menestys rakentaa.
Arvo: Kyllähän pohjalla oli menestystä jo ennen mestaruus- ja mitalivuosia .
Heru aikanaan huolehti siitä, että tasoa
porukassa riitti. Mestaruus tuli kuin sivutuotteena.

Miten vaalit kuntoa nykyisin?
Kenth: Tilanteiden mukaan. Pelaan tutussa, entisten pelimiesten porukassa,
futsalia Urheilutalolla entisessä maapohjahallissa. Tarkkana joutuu olemaan,
koska jalat eivät enää tunnu innostuvan
juoksemisesta.
Arvo: Jääkiekosta on tullut mukava harrastus näille vuosille. Pelaamme sitä omilla säännöillä eikä tiukkapipoisina.

Miten touhu on muuttunut?
Kenth: Puitteet niin pelaamiselle kuin
harjoittelulle ovat parantuneet ratkaisevasti. Enää ei harjoitella pallon kanssa
paksussa lumihangessa ja jäisillä alustoilla. Tänään tuskin kukaan lähtisi mukaan
niihin olosuhteisiin ja niillä ehdoilla, joihin me tyydyimme.
Arvo: Kaikki on muuttunut. Meillä oli
varsinkin nuoruudessa valinnan mahdollisuuksia paljon vähemmän. Ahlstrandin
”Lalenin” kanssa saatoimme Puistokadulla kahdestaan tuntikausia viettää aikaa
palloa portin yli potkien.
Miten tästä eteenpäin?
Kenth: Harjoittelua, harjoittelua, harjoittelua ja nimenomaan enemmän omakohtaista harjoittelua seuran harjoitusten
lisäksi. Liian herkästi vedotaan ajan puut-

Mitä kerrot urastasi jälkipolville?
Kenth: Ainakin läheiset tietävät tapahtuneet riittävän hyvin. Tulee mieleen,
että uskooko vieraampi tuota kaikkea – ja
onko sitä tarpeenkaan uskoa.
Arvo: Tuskinpa siitä paljon kysellään,
ei ainakaan vielä ole kyselty. Ja jos joku
sattuu kysymään, niin saatan sanoa, että
jotakin löytyy lehdistä.
Siinä ajatuksia kahdelta sankarilta, sikäli
kuin vilkkaassa keskustelussa kaikki tuli
oikein ylöskirjattua. Heidän ihmeellistä
aktiiviuraa tuli seurattua varsin läheltä.
Entistä ihmeellisemmiltä ne ovat tuntuneet, mitä enemmän aikaa kuluu. Heidän
ajatuksiin kannattaa nuorempien pelaajanalkujen suhtautua vakavasti ja tuskinpa torjuvat, jos neuvoja haluaa kysellä.

Kenth Myntti /60

Arvo Lamberg/70

Syntynyt Vaasassa . Naimisissa,
2 lasta ja 2 lastenlasta

Syntynyt Harlussa. Naimisissa, 2 lasta
KPV:ssa: SM-kulta 1969, hopea 1973, pronssi 1971

KPV:ssa: SM hopea 1973, pronssi 1975

KPV:ssa: 157 sarjaottelua

KPV:ssa: 326 sarjaottelua

KPV:ssa: 48 maalia sarjaotteluissa

KPV:ssa: 21 maalia sarjaotteluissa

Maaotteluita: 6 A, 2 B ja 3 N

Maaotteluita : 3 N ja 13 P

Arvon ottelu- ja maalimäärät vuosina
1968-1974: 22/7, 22/6, 21/8, 26/7, 22/7, 22/9, 22/4.

Kenthin ottelu- ja maalimäärät vuosina
1973-1987: 22/1, 17/0, 22/1, 18/1, 20/1 20/1,
27/3, 19/1, 27/1, 26/0, 27/2, 25/3, 19/3, 16/0,
21/3. Luvuissa ovat mukana karsintapelit,
joissa pelattiin putoamisesta.
Erikoisuus: Viimeisellä kaudella jäi vain yksi
peli pelaamatta ja teki maalin viimeisessäkin
pelissä. Pelasi etupäässä liberona
ja etutopparina.
21 maalista moni tuli rankkarista.

Erikoisuus: Pitkä ottelusarja katkesi osin väärin
ymmärrykseen. Arvo otti tahallaan keltaisen kortin
KPV-Lahti-69 pelissä 10.5. 1970 (4-1, 2706
katselijaa Kalahallilla), kun luultiin varoitustilin putsaantuvan viikon cup-ottelussa. Arvo ja
Hannu Lamberg tekivät 2 maalia mieheen.
KPV – Kemin Into 18.5. (3-1, 2865) jäi Arvolta
pelaamatta. Maaliseppoina tuolloin olivat Raimo
Sorvisto 2 ja Tapio ”Pippana” Raatikainen.

– vote
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Sakari ja Kari kiinnostivat
Yksi toimintavuoden kohokohdista oli toukokuinen esitelmätilaisuus kaupungintalolla. Runsaat sata ihmistä oli saapunut
kuulemaan professorien Sakari
Orava ja Kari Uusikylä puheenvuoroja. Yleisömäärä yllätti tilaisuuden järjestänyttä KPV:n Pappakerhoa, koska ulkona vallitsi
tuolloin jopa helteinen kesäsää
ja samaan aikaan tv:ssä pelattiin MM-jääkiekon ratkaisupelejä. Paikalle saapuneilta tihkui tilaisuuden jälkeen hienoja
kommentteja ja toivomuksia uusintaesityksestä. Sellainen olikin
suunnitteilla, mutta jäi toteuttamatta, koska Kari Uusikylä ilmoitti jäävänsä esitelmöitsijän
roolista eläkkeelle.
Leenalanperältä maailman maineeseen ponnahtanut Sakari
kertoi laajasti urastaan ja suomalaisesta urheilukirurgiasta.
Jalkapallo oli hänenkin ensimmäinen kiinnostuksen kohde
urheiluun ja se tapahtui Vänin
koulussa. 14-vuotiaana laji vaihtui nyrkkeilyyn, jossa hän voitti
nuorten Suomen mestaruuden.
Armeijan jälkeen Sakari aloitti
opinnot lääkärin ammattiin Oulussa.
Valmistuttuaan hän erikoistui kirurgiaan ja urheiluvammat oli erityinen kiinnostuksen kohde. Keski-Pohjanmaan
keskussairaala oli hänen työpaikkansa, kun 1976 palasi
Kokkolaan ja aloitti samalla
edustusjoukkueen
lääkärinä.
Hyvä esimerkki hän oli joukkueelle, kun Pallo-Veikon haastat-

Luennoitsijoita muistettiin Pappakerhon toimesta seuran kaulahuiveilla. Vas. Eero Vantunen, Sakari Orava, Kari Uusikylä ja Matti Järvi.
telussa kertoi cooperissa juosseensa 3020 metriä ja lupasi, että
”hukka perii sen pelaajan, joka
jää hänen jälkensä”.
Sittemmin tuli eteen siirtyminen
Turkuun ja nykyään hän työskentelee yksityissairaala Neossa.
Vuodessa hän tekee töitä pari
kuukautta ulkomailla, mm. Espanjassa. Sakari kertoi viimeisen

parin vuosikymmenen aikana
leikanneensa huippu-urheilijoita 38 eri maasta. Tunnetuimpia operoitavia ovat olleet David
Beckham, Haile Gebreselassie,
Marlene Ottey jne, mutta joukkoon on mahtunut Serbian presidenttikin, joka lähetti yksityiskoneen Serbiasta hakemaan
ortopedin Suomen Turusta. Sa-

kari arvioi tehneensä enimmillään 700-800 leikkausta vuodessa ja koko uransa aikana noin
25 000.
Hoitamiaan huippu-urheilijoita
Sakari kehui hienoiksi ihmisiksi
ja suhtautuu kaikkiin asiakkaisiin nöyrällä mielellä olipa potilas sitten kuinka kuuluisa tahansa. Sama on suhtautuminen

Avaa ovi
Jopoxiin!
Jopox – KPV:n yhteinen muisti
ja ovi, josta jokainen voi astua
sisään.
Jopox on urheiluseuroille ja –
joukkueille suunniteltu sähköinen työkalu, jonka kautta seurat
voivat hoitaa kokonaisvaltaisesti
sekä viestinnän että raportoinnin. Jopoxin hyödyistä nimittäin pääsevät osalliseksi kaikki:
pelaajat, vanhemmat, valmentajat ja muu seuran väki. Joukkueen omalle näkymälle merkataan menot aina yksittäisistä
treeneistä ja peleistä lähtien.
Seurasivujen arkistosta löytyy
harjoituksissa ja tapahtumissa
elävien aktiivisuudella kaikki
mitä on tehty: tulokset, päivät,
kerrat, läsnäolijat – juttuineen ja
kuvineen.
-Jopox on seuran yhteinen
muisti. Ei tarvita sähköpostilistoja tai tekstiviestirinkejä, vaan
yhden www-osoitteen takaa löytää kaiken ajankohtaisen tiedon
ja lisäksi paljon muuta, kertoo
Tom Hedman, yksi Jopoxin perustajajäsenistä.
¬Tuskastuin kymmenen vuotta
sitten omaan rooliini pojan jalkapallojoukkueen joukkueenjohtotehtävissä. Tiedon välittäminen kaikille osallisille oli kerta
kaikkiaan mahdottomuus. Tuskasta alkoi Jopoxin kehitys, ja
nyt teen työtä sen eteen, että samasta tuskasta pääsisivät eroon
myös muut urheiluseuroissa

Verkkosivut ovat uudistuneet uuteen Jopox-versioon.
työtä tekevät ihmiset.
Kutsuun ovat vastanneet myöntävästi monet merkittävät junioriseurat ympäri Suomen. KPV:n
lisäksi muun muassa Turun Palloseura, Lahden Reipas, Blues Juniors, Oulun Kärpät ja tietenkin
kaikki kokkolalaiset urheiluseurat lajiin katsomatta ovat Jopoxin asiakkaita.
Jopox on joukkue- ja seuraportaali – ovi, josta jokainen voi astua sisään ja jossa kaikki ovat

mukana – kuluvassa hetkessä,
huomisessa ja mikä vieläkin mukavampaa – eilisen muistoissa.
Muistoista on elämä paljolti
tehty ja Jopox auttaa meitä muistamaan.
Kynät ja pesun käyneet muistilaput harvenevat, kännykät ja
kamerat tallentavat asiat yhteiseen muistiin, jota jokainen seuraihminen voi halutessaan selata
ja täydentää.
Urheiluväki, vanhemmat ja

toimihenkilöt on saanut
seurakseen Jopoxin – sadan
asian tekijän ja tallentajan.
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj omistaa Jopox-palvelusta 51 prosenttia. Henkilöomistajia on kolme: Tom
Hedman
(kuvassa),
MatsErik Käld ja Tommy Lågland.
Tom Hedman toimii myös kuluvana kautena KPV:n edustusjoukkueen tiedottajana.

tavallisiin kansalaisiin. Ero leikattavilla käy ilmi odotuksissa.
Tavallinen kansalainen toivoo
voivansa elää normaalia elämää leikkauksen jälkeen, mutta
huippu-urheilijalla on kyse elannosta. Jos urheilijalle vammaa ei
saada kuntoon, tietää se elannon menetystä. Työhönsä hän
sanoi saavansa lisää luottamusta
kristillisen elämänkatsomuksen
ansiosta.
Nyt jo eläkeläisten kirjoihin lukeutuva Kari Uusikylä tunnetaan kasvatuspedagogina ja tutkimuksistaan lasten ja nuorten
luovuuden kehittämisessä. Urheilullinen tausta hänellä on
vahvasti jalkapalloilussa pelattuaan VPS:ssa ja maaottelutasolla.
Kari korosti puheessaan valmentajan ja vanhempien vastuuta myös työskennellessään
nuorten parissa. Hän muistutti,
että lapsen on oikeus olla lapsi
eikä tälle saa asettaa liikaa vaatimuksia. Valmentaja ei saa olla
piiskuri, vaan kasvattaja. Lahjakkuutta kehitettäessä on tärkeää,
että nuorella on palava into ja
rakkaus tekemiseen. Pelin lopputulos riippuu siitä ovatko lapset iloisia tai surullisia. Hyväksy
ja kannusta äläkä lyö lapseen leimaa, tiivisti Kari sanomansa.
Valitettavasti Karin mielenkiintoiselle puheenvuorolle jäi liian
pieni osa ajasta, koska junat eivät odota ja miehellä oli kiire
jälkikasvun luo Helsinkiin. Ilman pääsymaksua järjestetty tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun
Kaarlessa.
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Erään pallosiskon iltapäivä
Hyppään pyöräni selkään ja lähden iltapäiväauringon paisteessa
kohti keskuskenttää, josta jo reipas musiikki kaikuu; hyräilen
mukana. Ilmassa on urheilujuhlan tuntua.
Näen vihreäessuiset ”siskoni”
ylittävän Antti Chydeniuksen
katua työntäen maitokärryissä
FinnSpringin limsa- ja Pöntiön
makkaralaatikoita. Nokkakärryihin on kasattu useita muovilaatikoita päällekkäin: pysyykö pystyssä, ei pysy, pysyy!!! Kiirehdin
varmistamaan tilanteen.
Kaasugrillien viritys on myynti-

katoksessa käynnissä, kipinää iskee ja liekki syttyy. Makkaroita ladataan grilliritilä täyteen.
Kahvipuolella ison termoskattilan täyttö on jo alkanut. Makeiset, suklaat, limsat ja joskus
vihreät leivokset on järjestetty
tiskille; vielä hintalappu esille ja
myynti voi alkaa.
Ennen pelin alkua vakioasiakkaat tulevat hakemaan kupin
kahvia ennen katsomoon menoaan. Vielä on rauhallista; nyt on
hyvää aikaa vaihtaa kuulumisia.
Ottelun kulun seuraamiseen on
hyvä mahdollisuus – ovathan asi-

akkaammekin katsomossa. Myös
myyntikatoksessa tulee kannustettua omia pelaajia - railakkaastikin.
Kymmenisen minuuttia ennen puoliaikaa katsojat alkavat
kerääntyä makkara- ja kahvijonoiksi.
Siitä huolimatta, että jonottajia
on paljon, hyvä henki säilyy eikä
etuilijoita ole. Jokaiselle riittää.
Kahvipuolella
samanlainen
hyörinä: yksi keittää kahvia, toinen kaataa mukeihin valmiiksi ja
kolmas ja neljäs myy. Kun tauko
on ohi, kaikki juotettu ja syötetty,

Pallo-Siskojen Elina Vierimaa jakoi naisjaoston stipendit, joita saivat Fanni Rentola, Vilma Känsälä,
Tuulia Harju, Ville Haapaniemi, Aleksi Korhonen, Otto Kovalainen ja Niko Peltokangas.

Pallo-Siskoista työpaikallaan Pia Heikell-Tastula, Elina Vierimaa,
Päivi Harju tiskin takana.
alkaakin pikkuhiljaa tavaroiden
kasaaminen. Pysymme kuitenkin
paikalla pelin loppuun saakka.
Vielä kuluu muutama kuppi.
Klubille tavarat matkaavat samalla lailla kuin kentällekin:
maitokärryissä raskaammat ja
korkea, huojuva torni laatikoita
nokkakärryissä. Sitten tiskataan,
tavarat lajitellaan, katsotaan mitä
puuttuu ja mitä on valmiina seuraavaa ottelua varten. Kun kaikki
on valmista, sitten hei heit ja jälleen on yksi sunnuntai-iltapäivä
kulunut hyvän asian ja mukavien
kavereiden seurassa.
KPV:n Pallosiskojen suurin yhdistävä tekijä on koko perheen
jalkapalloharrastus, muutamaa
vetää mukaan talkoohenkisyys.
Yhteistä meille kaikille on iloisuus ja tarmokkuus: työnteko sujuu kuin tanssi. Asiakaspalveluhenki on meillä jokaisella verissä.
Talkoohenki on herätetty eloon
mukana olevien nuorempien Pal-

losisko-”harjoittelijoiden” myötä
Toivottavasti myös Pallosiskojen
tulevaisuus ja jatkumo on näin
taattu.
Omalta kohdaltani voin sanoa,
että jalkapallosäännöt ovat edelleen osittain hämärän peitossa,
mutta innostuneisuus ja mielenkiinto ovat tarttuneet. Karjun
muiden mukana kun vastustaja
taklaa meidän miehemme nurmeen ja hurraan, kun pallo löytää tiensä maaliin tai muuten
vain onnistuneille harhautuksille ja syötöille.
Go KPV go!
Toivomme lisää naisia mukaan
hyvään toimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Elinaan
(puh. 050-4120184). Kiitämme
asiakkaitamme kuluneesta kaudesta ja toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta.
eräs siskoista
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Pysyy ja
paranee!

Pallo-Veikko-lehti
painettu jo vuodesta 1966

Kun hinta
ratkaisee
Jyväskylä Kokkola Lempäälä Seinäjoki Vaasa
www.minimani.fi

Vihreästä versoo
uutta elämää!
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Saksa vahva MM-suosikiksi
Pari vuotta on käyty karsintoja ennen kuin ne 32 onnellista maata on seuloutunut
203 ilmoittautuneesta jalkapallon 20. MM-kisojen lopputurnaukseen. Turnauksen avaus
13.6. potkaistaan 48 234 katselijaa vetävällä Arena de Sao
Paulo stadionilla Brasilian pääkaupungissa Brasiliassa. Finaali
on kuukautta myöhemmin
13.7. legendaarisella Maracana
stadionilla Rio De Janeirossa.
Pronssiottelu on Estadio Nacional Mane Garrincha stadionilla Brasiliassa.
Alkukarsinnat käytiin neljässä
ryhmässä: Eurooppa, EteläAmerikka, Aasia ja Concacaf,
joka koostuu Pohjois- ja KeskiAmerikan maista. Brasiliassa
joukkueet jaetaan kahdeksaan
lohkoon, joiden kunkin kaksi
parasta etenee jatkoon, josta
jatketaan cup-systeemillä kohden loppuottelua.
Isäntämaa Brasilia on ollut
MM-kisojen menestynein maa
viidellä mestaruudella, kahdella
hopea- ja kahdella pronssimitalillaan. Tällä kertaa se tuskin on
vahvin voittajaehdokas. Tuota
viittaa voi sovitella vaikkapa
Saksan harteille, jonka esitykset viime aikoina ovat olleet
vahvoja. Yllätystä voi odotella vaikkapa Afrikan suun-

nalta Ghanalta, Nigerialta tai
Norsunluurannikolta. Karsinnat eivät ole nostaneet esille
kovin ylivoimaisia voittajaehdokkaita. Nyt on aikaa puolisen
vuotta viimeistellä ja jo lohkoarvonnat voivat tuoda lisäväriä
spekulaatioihin.
MM-kisat käydään 12 stadionilla seuraavissa kaupungeissa:
Belo Forizonte, Rio de Janeiro,
Fortaleza,
Recife,
Brasilia,
Porto Alegre, Sao Paulo, Salvador, Cuiaba, Curitiba, Natala ja
Manaus. Pienin katsojakapasiteetti on Curitiban stadionilla,
41 456 ja suurin luonnollisesti
Maracanalla 76 804. Ennen remonttia Maracanan virallinen
ennätys oli 183 341, joka kirjattiin 1969 MM-karsintaottelussa
Paraguayta vastaan. Tosin väitetään, että ottelussa olisi ollut jopa yli 200 000 katselijaa,
koska mukana oli paljon liputtomia katselijoita. Maracanalla
järjestetään 2016 kesäolympialaisten avajaiset ja päättäjäiset.
Tulevat kisat ovat herättäneet
valtavaa kiinnostusta ympäri
maailman. Onhan kyseessä
maapallomme suurin urheilutapahtuma. Pääsyliput ovat
käyneet kaupaksi eivätkä hinnat tunnu pelottavan. Netistä
löytyneiden tietojen mukaan
lippujen hinnat vaihtelevat 596

Kohti EM-karsintaa 2014. Miesten maajoukkue pelasi vuoden aikana 5 voittoa, 3 tasapeliä ja 5 tappiota ja lisäsi esityksillään uskoa suomalaisen jalkapalloilun tulevaisuuteen. Joukkueet koottiin pääasiassa tästä ryhmästä, takana vas. Alexej jr Eremenko, Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Tim Sparv,
Juhani Ojala, Kari Arkivuo, Perparim Hetemaj – keskirivi: Toni Kolehmainen, Alexander Ring, Riku
Riski, Lukas Hradecky, Niki Mäenpää, Henri Sillanpää, Kasper Hämäläinen, Markus Halsti, Jukka
Raitala sekä edessä: Teemu Pukki, Daniel Sjölund, Niklas Moisander, Markku Kanerva, Mika-Matti
Paatelainen, Antti Niemi, Petri Pasanen, Mika Väyrynen ja Roman Eremenko. Kuva: SPL/Jussi Eskola
– 3748 euron välillä. Kalleimmat luonnollisesti ovat loppuottelun hintoja.

Kohti MM-turnausta 2015. Naisten joukkue oli malliksi muille maajoukkueille aloitti lupaavasti
kolmella voitolla MM-karsinnat. Pelaajat takana vas. 9 Marianne Tolvanen, 6 Adelina Engman, 10
Emma Koivisto, 13 Heidi Kivelä, 17 Laura Koivisto, 1 Minna Meriluoto, 18 Nora Heroum, Tuija Hyyrynen, Anna Westerlund, Tiina Saario ja edessä 21 Emmi Alanen, 11 Pernilla Nordlund, Susanna
Lehtinen, Sanna Talonen, Katri Nokso-Koivisto, 7 Annika Kukkonen, 15 Leena Puranen, 2 Maija
Saari, 12 Tinja-Riikka Korpela. Kuva: SPL/Jussi Eskola

Historiaa
Ensimmäisen kerran kisat käytiin 1950 ja Brasiliassa, jossa
mestaruuden voitti Uuruguay
lyömällä Brasilian 2-1. Sittemmin ovat neljän vuoden välein
käydyissä kisoissa voittajina olleet: Italia 1934, Italia 1938, Uruguay 1950, Saksa 1954, Brasilia
1958, Brasilia 1962, Englanti
1966, Brasilia 1970, Saksa 1974,
Argentiina 1978, Italia 1982, Argentiina 1986, Saksa 1990, Brasilia 1994, Ranska 1998, Brasilia 2002, Italia 2006 ja Espanja
2010.
Brasilian jälkeen menestynein
maa on ollut Italia, 4 mestaruutta, 2 hopeaa ja 1 pronssi.
Saksalla on kuitenkin eniten mitalisijoja, 11. Naapurimaa Ruotsillakin on hopea 1958 omista
kisoistaan ja kaksi pronssia 1950
ja 1994.
Brasilian Ronaldo on lopputurnausten paras maalintekijä 15
osumallaan. Seuraavina tulevat
Saksan Gerd Müller ja Miroslav
Klose 14, Ranskan Just Fontaine
13 ja Brasilian Pele 12 maaillaan.
Fontaine teki maalinsa yhdessä
turnauksessa, 1958 Ruotsissa.
FIFA päätti, että 1928 myös ammattilaiset voivat osallistua pää-

tapahtumaan ja niin 1930 nähtiin kisoissa lajin taituri palkan
suuruudesta riippumatta.
Näin 2010
Edellisissä MM-kisoissa Etelä-Afrikassa Espanja kukisti loppuottelussa Hollannin 1-0 ja pronssia
voitti Saksa lyötyään Uruguayn
3-2.
Kisojen maalikuningas oli Uruguayn Diego Forlan 5 maalilla,
parhaaksi maalivahdiksi nimettiin Espanjan Iker Casillas ja parhaaksi nuoreksi pelaajaksi Saksan Thomas Müller, joka myös
teki 5 maalia, mutta Forlan
voitti tittelin useammalla maaliin johtaneella syötöllä. Kisoissa
96 pelaajaa kirjattiin maalintekijöiksi ja kaikkiaan 64 pelissä
tehtiin 145 maalia, eli 2,2 maalia per ottelu.
Kukin lopputurnaukseen osallistunut maa palkittiin FIFA:n
toimesta 700 000 eurolla. Voittaja Espanja kuittasi 23 miljoonaa euroa, hopea-Hollanti 18 ja
pronssimaa Saksa 15 sekä vielä
neljäs, Uruguay, 13,5 miljoonaa
euroa. Seuroille, joiden pelaajia
oli kisoissa riitti jaettavaa 30
miljoonaa euroa. Tilastoja penkoi -vote

Brasiliassa pelaavat
20. jalkapallon MM-kisoihin Brasiliaan ovat selviytyneet:
Euroopasta (13): Italia, Hollanti,
Belgia, Sveitsi, Saksa, Venäjä, Bosnia-Hertsegovina, Englanti, Espanja, Ruotsi, Ranska, Kroatia ja
Kreikka.
Etelä-Amerikasta (6): Brasilia, Argentina, Kolumbia, Chile, Ecuador
ja Uruguay.
Aasiasta (4): Etelä-Korea, Japani,
Iran ja Australia.
Afrikasta (5): Algeria, Norsunluurannikko, Nigeria, Kamerun ja
Ghana.
Concacaf-ryhmä (4): Costa Rica,
Yhdysvallat, Honduras ja Meksiko.
Vuonna 2018 kisat pelataan Venäkova ja tankkari yhteismainos_päiv.indd 1

1.12.2011 8:53:04

jällä ja 2022 Qatarissa.
Yksi on puuttunut näistä karkeloista kisojen koko yli 80-vuotisen
historian, kuten tällä kertaa kaikki
mutkin Pohjoismaat.
Laittamattomasti sanottu
MM-karsintojen toisen osaottelun
Ruotsi-Portugali (2-3) päätyttyä
kuultiin ottelun tähdiltä Cristiano Ronaldolta ja Zlatan Ibrahimowitchilta lajin historiaan kuolemattomiksi jäävät lausahdukset.
Cristiano, 3 maalia: Tiedän Portugalin tarvitsevan minua tällaisissa
tilanteissa ja osoitin olevan läsnä.
Zlatan, 2 maalia: MM-kisat ilman
minua eivät ole katsomisen arvoiset.
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Jalkapallovuosi 2013 on ollut
niin koti- kuin ulkomaidenkin
kentillä mielenkiintoisia tapahtumia lähes tulvillaan, vaikka
varsinainen suuri show jäi puuttumaan. Kansainvälisillä kentillä pääosassa olivat karsinnat
Brasilian ensi vuoden MM-kisoihin. Toisaalla on siitä enemmän.
Suomi jäi niissä karkeloissa lehdellä soittelemaan, kuten oli ennakoitavissa. Miesten maajoukkueen esityksissä oli nähtävissä
selvää kehitystä, joka piti mielenkiinnon peleihin hereillä
aina viimeistä karsintapeliä
myöten. Suomalainen jalkapalloilija uskaltaa nykyään pitämään palloa hallussaan tiukassakin tilanteessa ilman, että heti
valtaa hätäpotkutunnelma. Suomen muut maajoukkueet eivät
valitettavasti juurikaan poikenneet aikaisempien vuosien vaatimattomista tuloksista, muutamaa yksittäistä tulosta lukuun
ottamatta.
✱
Kotimaisissa sarjoissakaan ei
yllätyksillä paljon herkuteltu.
Vahvan
pelaajamateriaalin
omaava HJK oli viidennen kerran peräkkäin Suomen mestari
ja JJK passitettiin porrasta alemmaksi. Kun tilalle nousi SJK, on
kotimaisen jalkapalloilun yksi
keskittymä tullut Pohjanmaalle:
VPS – Jaro – SJK. Yksi tuosta joukosta edelleen puuttuu, mutta
olkaamme Kokkolassa kärsivällisiä ja odotetaan nuorten lunastavan lupauksia ihan lähivuosina.
Henkilökohtaisesti jätän edustusjoukkueen arvioinnit tässä
lehdessä toisten käsiin, koska
olen elänyt kauden lähinnä
kuulopuheiden ja lehtijuttujen
varassa eri syistä johtuen. Sen
verran olen kuitenkin näistä
lähteistä tehnyt oman arvion,
että lähes kauhea alku saattoi
johtua peruskunnosta. Vastustaja meni useasti toisella pelijaksolla liian kovaa. Onneksi kunto
koheni kauden aikana ja loppu
syyskesällä olikin sitten, jos ei

nyt yhtä juhlaa, niin ainakin
suunpielet nostattavaa. Tähän
kuntoarvioon yhtyi muutama
kaduilla ja kaupan jonoissa tapaamani entinen pelimies.
✱
Juniorijoukkueet olivat mukana seitsemässä piirisarjan ikäluokassa ja tuloksena oli kolme
mestaruutta sekä lisäksi kolme
mitalisijaa. Tulosta voi pitää
tyydyttävänä, kun P15 ja T14
ryhmissä ei oltu mukana. Joskus on voitettu jopa kaikki mestaruudet. Mestareita olivat P12,
T15 ja T12, hopealle pelasivat
P17, P14 sekä pronssille T12 toinen joukkue.
Enemmän olen pettynyt laihaksi jääneeseen kiinnostukseen taitokisoihin. Seitsemään
ikäluokkaan ei seurasta ollut
edustusta lainkaan. Laji näytti

osallistumaan Pappakerhon tapahtumiin ja se on kannattanut.
Siellä jutut ja muistot elävät ja
nauru on herkässä. Pappakerhoon kutsutaan yleensä edustusjoukkueessa pelanneita. Itselläni ei ole tuota kokemusta,
mutta kiitos Vantusen Eerolle,
kun kutsui aikanaan mukaan –
lähinnä kait kirjanpitäjän rooliin. Pappakerhon jäsenmäärä
on nyt 50 tuntumassa ja siinä se
pysyneekin, kun toisesta päästä
tulee poistumaa, niin ikäryhmien toista päästä saadaan aukot täytettyä.
Pappakerho järjesti kauden aikana pari tapahtumaa, jotka
olivat hienoja jalkapallotapahtumia ja niistä kerrotaan lehdessä toisaalla. Tarkoitan Sakari
Oravan ja Kari Uusikylän esitelmätilaisuutta sekä toisena Pappakerhon matkaa katsomaan

Näissä olosuhteissa harjoiteltiin talvisin ennen hallikautta.
kiinnostavan vain P11-ikäluokkaa. Panostus harjoittelussa on
ilmeisesti painottunut muille
alueille, mutta taidon merkitystä ei sovi unohtaa. Vanhoja
ei saisi muistella ketään loukkaamatta, mutta kiistatta ne
tulevat mieleen kuin myös taitoharjoittelun merkitys myöhemmille pelaajavuosille.
✱
On helppo yhtyä puheenjohtajan sivulla 2 esittämiin kiitoksiin seuran eri tahoille. Aktiivisemmin olen pyrkinyt

livenä maailman parhaita jalkapalloilijoita täpötäydelle stadionille. Oma lukunsa kerhon
toiminnassa on joulujuhlalla,
joka tänä vuonna toteutui lehden pyöriessä jo painokoneessa.
✱
Seurassa on muutaman viime
vuoden aikana pyritty kasvattamaan jäsenjoukkoa lähettämällä
kutsukirjeitä ”potentiaalisille”
jäsenmaksun maksajille. Työn
tulosta on ollut mielenkiintoista seurata ja nähdä kenellä
on ”vihreä sydän, jossa verikin

Väinö ”Väksä” Kallio jätti peliesityksillään vastustajat yleensä
sivurooliin.
virtaa vihreänä”. Yksi tunnollisimmista on vuosien varrella
ollut Väinö ”Väksä” Kallio, pelimies -60-luvulta, ja korotetun
jäsenmaksun maksaja. Se on hatun- tai ainakin lippalakin noston ansaitseva teko.
Väksä oli 1966 nostamassa seuraa mestaruussarjaan, mutta
muutti kesken parhaiden pelivuosiensa Ruotsiin ja asuu tällä
hetkellä Oxelösundissa. Hänelle
on lähetetty seuran lehti, kuten
eräille muillekin uskollisille seuran kannattajille maan eri kulmille. Kiitokseksi ystävyydestä
hän on pitänyt yhteyttä ja lähetti kesällä kirjeen, jossa kertoi Oxelösunds IK:n jäsenmaksuista. Vuonna 2013 jäsenmaksu
2006 syntyneille oli 200 kruunua
ja summat nousivat portaittain
siten, että 1994 ja aikaisemmin
syntyneille se oli 700 kruunua.
Tukijäsenmaksu on 200 kruunua, eläkeläiselle 100 kruunua,
johtajalle (?) 200 kruunua ja
vielä täydennykseksi hänen viestissä on mainittu perhemaksu
1200 kruunua. Perhemaksulle
Väksä on antanut nimen ”vihreä perhe”. Nämä ovat siis jäsenmaksuja! Väinön viesti päättyy: ”Hyvää kesää ja peli-iloa ja
kannustusta katsomoon. Terv.
Väksä”
Olisikohan noita summia siirrettävissä tänne, euroiksi muutettuina, vai onko jäsenmaksun
maksamisessa ”värin tunnustamisessa” nähtävissä se suuri kulttuuriero, joka jalkapalloilussa on
Suomen ja Ruotsin välillä?
✱
Tämä Lipan alta-osio lehdestä
on yleensä ollut henkilökohtaisia muisteloita ja havaintoja.
Niin on seuraavakin. Hautausmaalla kulkiessa tapaa lähes
aina tuttuja muutenkin kuin
hautakivissä. Niin viime Pyhäinpäiväkin, kun käytävällä
parturimestari Veijo Hirvikoski
pysäytti ehdotuksellaan: ”Eikö
olisi aihetta tallentaa nuoremmille ”Luttulan” urheiluhistoriaa?” Kyseissä talossa Katariinankadulla asui sotien jälkeen
useita suurperheitä, joiden nuorille urheilu oli tärkeässä roolissa. Pojilla oli oma seura LutKyllä se pallo liimautui Gunun
näppeihin ilman hanskojakin.

tulan Ilves, joka uskalsi haastaa
”Muun Maailman”.
Siinä Leenalan ympäristössä
varttui useita Suomen mestareita. Mieliimme muistui muutamia sukunimiä, joiden määrää Mäkelän Seppo täydensi:
Mäkelä, Valavaara, Turtiainen,
Grahn, Lamberg (Hami), Koivisto, Kuha, Kettunen, Hirvikoski jne. Museon yhteydessä
toimivan ETT-kerhon jäsentä
tämä Veijon mielenkiinto paikallishistoriaan lämmitti ja ehdotus jäi kytemään ajatuksiin.
Jos ei ihan Veijon toivoman kirjan muotoon, niin ainakin lehtijuttuun siitä riittäisi aineksia.
✱
Pallo-Veikko on taas kerran
tehty ja saatu jaettavaksi kokkolalaiskoteihin, kuten aikanaan seuran toimintasuunnitelmaan vuodelle 2013 kirjattiin.
Matkan varrella on ollut yhtä
ja toista, mutta sihteeri Jouko
Vierimaan vahva usko onnistumiseen ratkaisi. Ilman hänen
työpanosta lehti olisi jäänyt julkaisematta ja moni muukin asia
olisi seurassa nilkuttanut pahemman kerran. Henkilökohtaiset kiitokseni Joukolle. Kiitokset omasta ja seuran puolesta
myös vuosikymmenten yhteistyökumppani Pentti Heikkilälle,
Pallo-Veikon varsinaiselle taittovisionäärille, joka luovutti ainakin tämän numeron osalta taiton narut Elina Korpiaholle ja
Tomi Kurikkalalle.
85. Pallo-Veikko on syysnumeron tapaan painottunut kertomaan kauden tapahtumista
tekstein, kuvin ja varsinkin
numeroin. Merkittävässä roolissa lehden sisällössä on seuran laaja junioritoiminta, jonka
esittelyyn joukkueet ovat omatoimisesti osallistuneet. Kiitokset esitän myös heille ja kaikille
yhteistyöhön
osallistuneille,
Peltoniemen Jukkaa, Poutun
Ristoa ja Vantusen Eeroa unohtamatta. Kokonaisuus jääkin
sitten lukijan arvioitavaksi. On
aihetta joulun lähestyessä rauhoittaa ajatukset Joulun Sanomalle ja toivottaa seuran tukijoille ja jäsenille Rauhallista
Joulua ja Menestystä Uudelle
Vuodelle, johon katseet suuntautuvat mielenkiinnolla ja toivoa uhkuen. –vote
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Papat Xavin lumoissa
Pappakerho toimii ja voi hyvin.
Näin voi todeta, kun vuosi alkaa
olla paketissa ja kertaa toimintavuoden kokemuksia. Runsaan
40 jäsenen jaostolla on vuoden
aikana ollut useita yhteisiä kokoontumisia, joista joitain tuli
julki jo Pallo-Veikon kevätnumerossa. Sen jälkeen on ollut kolme
mittavampaa tilaisuutta koko porukalle ja yhteen niistä kutsuttiin
mukaan ulkopuolisiakin.
Tuo suurempi tilaisuus oli kaupungintalolle järjestetty professorien Sakari Oravan ja Kari Uusikylän luento, josta enemmän
toisaalla tässä lehdessä.
Runsaat 30 Pappakerhon jäsentä tunsi kiinnostusta syyskuussa pelattuun MM-karsintaotteluun Suomi-Espanja. Olihan
se ainutlaatuinen kokemus nähdä
maailman huiput Xavi, Iniesta,
Casillas, Ramos jne ihan livenä
olympiastadionilla, jonka jokainen katsomopaikka oli myyty
loppuun jo kuukausia ennen.
Mikä harvinainen ilmiö suomalaisessa jalkapalloilussa! Vaikka
itse pelissä Suomella ei juuri sanansijaa ollut, niin aivan joka
vuosi ei vastaavaa tilaisuutta ole
tarjolla.
Pääosa papoista matkasi Helsinkiin bussilla yhden päivän
reissuna ja muutama omin neu-

voin matkannut lyöttäytyi ryhmään stadionin porteilla. Yksi
heistä oli Svahnin ”Vikke”, jota
saatoimme jututtaa Vantusen
Eeron kanssa hyvän tovin ennen
peliä. Tämän lehden ilmestyessä
hän iskee golfpalloja jokatalviseen tapaan Floridassa. ”Vikke”,
uskollinen jäsenmaksun maksaja
edelleen, lukeutui ´50-luvun pelimiehiin, mikä nuoremmille lukijoille tiedoksi.
Toimintavuosi päätettiin joulukuun alussa perinteiseen joulujuhlaan, joka oli vielä edessä tätä
tekstiä luotaessa. Tilaisuus oli Pasaatissa ja paikalle kutsuttiin pappojen asuinkumppanit mukaan.
Juhlan sisällöstä oli sen verran
ennakkoon kerhon ”sikariporras” päättänyt, että Herun muistopalkinto annettiin Ahti Salolle
ja Lellan ideoima palkinto Esa
Korhoselle. Herun palkinto annetaan henkilölle, jolla on paljon palveluvuosia seurassa ja on
esimerkki pyyteettömästä seurahengestä. Osin samat sanat käyvät Lellankin palkintoon, mutta
lisäksi palkinnon saaja on merkittävällä työpanoksella osallistunut
seuran talouden ylläpitoon.
Sikariporras, joka paljolti rakentaa ja päättää kerhon toiminnasta, on kokoontunut vuoden
mittaan useita kertoja. Tuohon

Espanja-otteluun bussimatkalla olleista otettiin ryhmäkuva välttämättömällä ”vedenheittopaikalla”.

porukkaan kuuluvat Vantusen Eeron ohella Peltoniemi Jukka, Järven Matti, Helasterän Hannu ja
Kentalan Voitto. Tulevan vuoden
toimintakohtaista päätetään joulunpyhien jälkeen, mutta se on jo
seuran hallitukselle luvattu, että

jäsenhankinta on edelleen pappojen hoidossa. Lisäksi Pappakerhon vastuulla on seuran jäsenten
huomioiminen näiden merkkipäivinä. Sikariporras on myös
päättänyt kutsua ensi vuodesta
alkaen uusiksi jäseniksi vuosina

1966-69 edustusjoukkueen pelaajarinkeihin nousseet. Pappakerho ei kerää omaa jäsenmaksua,
mutta hyväksi suositukseksi kutsumiselle katsotaan, että on seuran jäsen ja takana on sarjapelejä
KPV:n edustusjoukkueessa.

Paavo Nurmen patsaalla Alpo Sallinen vas., Vihtori Svahn ja Aimo Sallinen Varmasti tämän pöydän ääressä puhuttiin muustakin kuin Pappakerhosta, vas. Eero Vanvaihtoivat kuulumisia.
tunen, Voitto Kentala, Jukka Peltoniemi, Hannu Helasterä, Olli Peltoniemi ja Matti Järvi.

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!

0400 167 769

P U H U M M E K E H O S I K I E LT Ä
Me hoidamme niskan, selän, olkapäiden
ja polvien ongelmia fysioterapian
ja kuntoutuksen avulla tuloksellisesti
ja tehokkaasti.
• Tuki- ja liikuntaelin fysioterapia
• OMT fysioterapia
• Urheilufysioterapia
• Lymfaterapia
• Yksilölliset tukipohjalliset
• Kinesioteippaus

Jukka
Ritola

Maria
Mäkinen

Rasmus
Broberg

Veera
Tommi
Halonen
Peltokangas

Lisäksi yksilöasiakkaille ja yrityksille selkä-,
niska- ja harjoitusklinikat pienryhmissä
kuntoutukseen suunnitellussa
harjoitussalissamme.

DBC Klinikka Kokkola • Isokatu 2 • 67100 Kokkola • Ajanvaraus 029 123 7000 • www.dbcklinikka.fi
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Edustusjoukkueen
Pelipäivä
Vastustaja
Kotona
Vieraissa
Tulos
Puoliaika
Pisteet
Katsojia

21.4.
VIFK

27.4.
ORPa

x
3-0
1-0

x
1-0
1-0

1-3
0-1

228

158

1 Joonas Myllymäki
35 Aki Lyyski
Miika Ritala

A

3 Oskari
4 Toni
5 Oskari
6 Teemu
7 Konsta

A

Hinkkanen
Räisälä
Ylimäki
Mäki
Tastula

8 Tony Mäki
9 Mikko Laitala
10 Harri Heiermann
11 Samu Laitinen
12 Jere Kentala
14 Richard Rajala
15 Henri Myntti
16 Lauri Hakala
17 Farhan Omar
20 Jason Watson
21 Juho Paavolainen
23 Joni Vanhakangas
25 Jesse de Jong
26 Niko Kalliokoski
27 Arttu Seikkula
28 Ville Jylhä
29 Washilly Tshibasu
33 Riki Kuusela
34 Aaro Hedman

A/x
A

20.5.
26.5.
FC Ypa TP-47
x
x
0-2
4-1
0-0
1-0

1-1
1-0

215

8.5.
13.5.
Tervarit GBK
x
x
1-1
1-3
1-0
1-2
1
57
425

410

A

A

A

A

A

A

A/46

V/18

A
A

V/6
A/x
A

A/x
A

5.5.
PK-37
x

A
A/x

A/x

A
A

251
A

2.6.
VIFK
x

8.6.
15.6.
PS Kemi SJK
x
1-4
1-2

462

x
3-0
2-0
2
311

A

A/54

A
V/57/m V/11
A
A/x
A/x

158

x
1-2
1-0
8
287

A

A

A

A

V/36/x
A

A

A

A

A
A

A
A

A
A

A

A
A/x/74
A
A/x
A

A/x
A
A
A
A/23

V/16

V/17

A

A/73
V/36

A

A

A/82
A/m

V/10
V/32/x/m A/85
A/61
A
V/46
A/71
V/7
A
V/22

V/67
A/54

A/x
A/m

A/75/x
A/87

V/13
A/61
V/47/x

A/64

A
A
V/32

A
A
A
V/17
A/37/x

A/72/2x
V/29
A
A/x

V/5
A/58
A/90/m A

V/17/x
A/75/m A/64/m A/73

A
V/12

A/2m

A/83

V/38/x
V/47/x
A/x
A

A/x
A

A/49
A/60

V/21
A
A/89
V/3

19-4-4
17-4-6
13-6-8
12-5-10
12-4-11
11-4-12
10-6-11
9-5-13
7-6-14
0-6-21

39-12
36-15
34-12
23-20
26-26
27-21
18-18
25-21
17-29
7-28

31
31
26
21
21
20
18
17
11
3

Vieraissa
PS Kemi ....13
FC YPa ......14
TP-47 .......13
KPV ..........14
GBK ..........13
Kerho-07 ..14
ORPa ........14
VIFK .........13
PK-37 .......13
Tervarit .....14

14.7.
21.7.
FC Ypa TP-47
x
x
1-1
0-0

370

510

x
7-1
4-1
15
608

A

A

A

A/90/u

A

A

A/x

A

A

A/m
A

A
A

A
A/x

A
A/x

A
A

A/60

V/5
A/67

A
A/55/m A/58
V/22

V/15/x
V/44
A/75
A

A/x
V/27
V/33
A/x
A/89

A/x
V/42

A/x
V/31

A
V/17

A/46

A

A/x

A

A

A
A

A
A

A/80
A

A/x
A

A/77
A

A
A/m

A
A/x

A

A

A/71

A/81
A/46
ORPa/m

24-12
29-20
22-19
21-26
22-25
22-22
19-21
14-20
18-32
11-55

A/2m
V/28
V/28
A/70/m
A/m
V/18

V/11
A
A

A/m
A/60

A
A

A
A/61
Tervarit/m

A/m
V/32
V/16/x
A
A/84

A/x
A/75

V/6
A/46/x
A/76/m/ulos
A/x
A/X
A/59

A/80

A/74

Peliminuuttien yksitoistikko
61
55
45
41
40
37
36
32
27
6

30
29
20
20
19
18
16
14
12
3

Pelkästään kentällä käydyistä peliminuuteista saataisiin oheinen
yksitoistikko eli se on rakennuttu yhdestätoista eniten peliaikaa
saaneesta pelaajasta. Kenttäpelaajien osalta taktiikka perus-

tuisi 4-4-2 järjestelmään. Jos nämä pelaajat olisivat olleet kauden otteluissa käytössä joka minuutin (2430 maksimi), niin mikähän olisi lopputulos ollut kauden päätyttyä? Sitä sopii pohtia.

1980
Joonas Myllymäki
1800
Toni Räisälä

2116
Ville Jylhä

987
Juho Paavolainen

2340
Teemu Mäki

2245
Konsta Tastula

2229
Aaro Hedman

1233
Jason Watson

1377
Washilly Tshibasu

1875
Samu Laitinen

1984
Henri Myntti

Samu Laitisen käsialaa KPV:n 2600. sarjamaali
Tämä taulukko käsittää KPV:n edustusjoukkueen pelit Palloliiton sarjoissa
vuosina 1945-2013. Taulukossa on nykyinen Kakkonen laskettu aikaisemmin
Suomensarjan nimellä tunnettuun sarja-

portaaseen. Ensimmäinen sarake kertoo
pelatut vuodet ja sitten seuraavat ottelumäärät, voitot, tasapelit, tappiot, maalit
ja pisteet. Pistemäärissä on huomioitava,
että vuodesta 1992 lähtien voitosta an-

4.8.
PS Kem

1-2
1-1

A

A/2m
V/21
V/48
A
A

A

63-24
63-32
50-35
45-39
48-51
46-47
40-40
45-53
36-50
18-83

9-3-1
9-2-3
6-2-5
6-2-6
6-1-6
5-3-6
4-4-6
4-2-7
3-3-7
0-3-11

A
V/20
V/28
A
A/72

A/x

PS Kemi pääsi karsimaan noususta, mutta hävisi HIFK:lle kaksiosaisen
karsinnan yhteismaalein 2-0. ORPa ja Tervarit putosivat Kolmoseen.
10-1-3
9-4-1
8-2-3
6-3-5
6-3-5
6-2-6
5-3-5
5-2-6
3-2-8
0-3-10

30.6.
7.7.
Tervarit GBK
x
x
7-2
1-0
3-1
0-0
11
14
346
1480

V/40

Näin pelattiin 2013

Kotona
PS Kemi ....14
VIFK .........14
FC YPa ......13
TP-47 .......14
GBK ..........14
PK-37 .......14
Kerho-07 ..13
KPV ..........13
ORPa ........13
Tervarit .....13

24.6.
PK-37

2-0
2-0
5
315

A=aloituksessa - V=vaihdossa kentälle - m=maali - x=varoitus - u=ulosajo

PS Kemi ....................... 27
FC YPa .........................27
VIFK ..............................27
TP-47 ............................27
GBK...............................27
KPV ...............................27
Kerho-07 .......................27
PK-3 ..............................27
ORPa ............................27
Tervarit ..........................27

19.6.
ORPa
x

nettiin kolme pistettä aikaisemman kahden sijaan. KPV:n 2600. sarjamaali näki
päivänvalon 2.6. ottelussa KPV-VIFK (11). Samu Laitinen vei tuossa ottelussa
KPV:n johtoon ottelun 16. minuutilla.

Maakuntasarja .........5 ..................56 ................... 40-3-13.................. 257-80 ..................83
Suomensarja ..........26 ................527.............. 242-95-190.............. 1052-916 ................678
Ykkönen .................18 ................437............ 170-117-150................ 633-615 ................573
Mestaruussarja ......19 ................438............ 162-108-168................ 598-620 ................432
Karsintaottelut .......32 ............................................ 17-6-9.................... 82-51 ..................40
YHTEENSÄ ....... 68 ...........1514 .......635-333-546 ........ 2641-2340 ........... 1822

A
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pelaajakortti 2013

7.8.
mi SJK
x
2-1
1-0
170

ulos
A

x

x

21

10.8.
ORPa
x
3-3
2-2
18
92

18.8.
PK-37
x
5-1
4-1
19
480

A/x

25.8.
1.9.
Tervarit GBK
x
x
1-3
2-3
1-2
2-0
22
25
76
1081

8.9.
15.9.
FC Ypa TP-47

408

0-2
0-0
28
309

1-0
0-0
31
303

29.9.
5.10.
PS Kemi SJK
x
x
1-2
0-1
1-0
0-0
34
37
220
93

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A/x

A
A

A
A

V/16/x
A

V/27
A

A

A

V/53
A

A
A

A
A

A
A
A/85/m A

A/m
A/x

V/4

V/19

A/89
A/67

A/67
A/75/x

A/2m
V/26/x

A/m
A/m
V/48/m V/23

x
0-3
0-1

V/7

A/2m
A/84

Joonas
Aki
Miika

22
5
1

37
66
1

A

A
A

A
A

A
A

Oskari
Toni
Oskari
Teemu
Konsta

11
20
4
26
25

42
33
4
54
76

Tony
Mikko
Harri
Samu
Jere
Richard
Henri
Lauri
Farhan
Jason
Juho
Joni
Jesse
Niko
Arttu
Ville
Washilly
Riki-P
Aaro

1
5
11
25
12
3
24
23
12
15
12
10
12
11
9
24
17
6
27

1
21
12
52
14
3
152
24
24
15
27
30
16
217
32
24
17
15
49

V/44
A/81

A/75
A

A

A/84/m A/89/x
V/46

A/38
V/54

A
V/18

A/m

A/m
V/9

A
V/8

A
V/8

A/x

A/90/x/m

V/10

A/77/x

A/46

A
A

A
A

V/27
A
A/65

A/46
V/21
A/55
A
A
A/73/m A

A

A/m

A

A

V/3
V/18/m
A
A/60
A
A

A
V/33
GBK/m

V/46
A/84

A
V/5
V/14
A

V/31
A/63/x
A/87/m A/46
A/80/m A/84
A
A
A
A
A
A/55/2X
A
A

A/46

A

Ottelut Ottelut Maalit
2013
KPV:ssa 2013

A
A/46
V/46

V/6

A/69/m
A/2m
A/87

A
V/7

22.9.
VIFK
x

A

A

Maalit Tähdet PeliVaroitus Ulosajo
KPV:ssa
minuutit
17

1
1
3
1

1
2
1

2

8
2

15
2

3
3

16
2

48
2

25

2
1

2
1
2
2
30
4
1
2

1

1
3
1
2

1
4
Vast=3

2
6
13
7

1980
406
46

1
1

564
1800
164
2340
2245

2
1

40
51
692
1875
702
193
1984
788
346
1233
987
334
609
563
536
2116
1377
494
2229

suora ulos

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

suora ulos

Halpa-Hallin

Leluaarteita
• juota pullolla - aidot imemisäänet
• pompota nukkea ja se nauraa
• silmät liikkuvat kuin oikealla vauvalla
• paina oikeaa kättä, sanoo mama
• paina vasenta kättä, sanoo dada
• kutita oikeasta jalasta, nauraa
• kutita vasemmasta jalasta, itkee
• jätä nukke yksin, alkaa kuorsata ja
nukahtaa
• paristotarve 3xAA (ei mukana)

Vauvanukke 41cm
toiminnoilla
• ikäsuositus +3v
• 2 erilaista
• myös vaaleanpunainen

2690

Jääkiekkopeli
Kentän koko n.44x84cm
Pelissä maalilaskuri ja kiekon palauttaja
Liukas pinta jolla kiekko liikkuu paremmin
Ei alle 3-vuotiaille, sisältää pieniä osia

Lasten ompelukone
paristotoiminen

Pehmo nalle 100cm

Toivelahja

1990

et.fi
www.HHn

• Ikäsuositus +3v
• paristotarve 4x AA (ei mukana)
• 3 lankarullaa mukana , lankarulla valmiiksi
puolattuna koneeseen kuin oikeassa
ompelukoneessa
• ääni ja valotoiminto
• voit ommella aivan oikeaa tikkiä

4990

Lasten akkutoiminen mönkijä

1890

7900

Littlest PetShop areena
ja limusiini 20cm
• mukana 3 PetShop hahmoa,
paljon erilaisia tarvikkeita
• ikäsuositus +4v

Toivelahja

34

90

KOKKOLA

• max kantavuus 30kg
• nopeus 3,3km/h
• pituus 75cm, leveys 53cm,
korkeus 56cm
• äänimerkkiin 2xAA paristo (ei mukana)

Ark.

8–21 8–18
La

Aherramme arkena - lepäämme sunnuntaina!
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Vuodet
vierivät
Minun syvä rakkaus futikseen alkoi toden teolla vuonna -74 Saksan MM-kisojen aikaan. Muistelkaa mitä pelaajia: Beckenbauer,
Müller, Gruyf, Neeskens, Lato,
Rivelino, Jairzinho jne. Todellisia legendoja. Samalta kesältä
muistuu kirkkaana mieleen,
kun pääsin Patamäen kentällä
laukomaan pilkun Kokkolan legendaa ja Suomen parasta veskaria vastaan. Miettikää sitä
pienen pojan (10v) jännityksen
määrää: iskä takana, kaverit takana ja Gunu, joka näytti jättiläiseltä maalin edessä ja laukaus
ylänurkkaan! Sinä kesänä sydämeni syttyi futikselle ja minua
ei pidätellyt enää mikään ja tein
kaiken mitä valmennus sanoi,
koska halusin parhaaksi. Näin
mentiin monta vuotta ja meidän joukkue oli ykköskategoriaa
ihan Suomen mittapuun mukaan. Voitimme piirijoukkue cupissa jopa SM-hopeaa. Pelit siis
kulkivat, mutta minä en ollut
täysin onnellinen. Pelasin lähes
aina pakkina ja koska homma
toimi, niin siinä pelasin. Harkoissa paukutin maaleja ja yritin näyttää, mikä hyökkääjä voisin olla, mutten koskaan saanut
siihen peleissä mahdollisuuksia. Pikkuhiljaa alkoi motivaatio
murentua, kun mielihyvä alkoi
muuttua velvollisuudeksi ja pelaamisesta alkoi tulla rutiinia. Ja
sitten, kuten usein nuoruudessa
käy, tulivat ne ihanat tytöt ja
veivät minut aivan toiseen maa-

ilmaan teatterin, musiikin, kirjojen ja matkailun ääreen. Uusi
luku elämässä oli avattu ja koko
tämä uusi maailma tuntui niin
paljon suuremmalta ja jännittävältä, että futis jäi taka-alalle. Jälkikäteen tietysti harmittaa, etten
mitannut kykyjäni loppuun asti,
mutta – toisaalta - pääsinhän
nuorena seikkailemaan ympäri
Eurooppaa, mitä kesäisin futarina en olisi kokenut. Tämä lienee lopulta aika tavallinen futarin kaari monen nuoren pelaajan
kohdalla. Sillä on hieno termikin
nimeltä drop-out. Lahjakkaita ja
loppuun kulutettuja nuoria lopettaa pelaamisen aivan liian aikaisin intohimon hiivuttua.
Tässä valmentajien pitää olla
herkällä korvalla. Monta lahjakasta pelaajaa voidaan menettää vääränlaisen valmennuksen
takia ja vanhempien suhteettomien odotusten takia. Liian aikaisin ei kannata odottaa ihmeitä, eikä varsinkaan määrätä
pelipaikkoja. Valmentaja ei saa
olla etäinen ja hänen on puhuttava pelaajien kanssa. Kritiikki
ja palaute annetaan kannustavassa muodossa. Joukkueen toiminnassa pitää säilyä iloisuus ja
leikkisyys, vaikka tosissaan asioita tehdäänkin. Liian totinen
toiminta tappaa luovuuden ja
pelaamisesta voi tulla suorittamista. Kannustetaan pelaajia
rohkeuteen kentällä; haastakoot
vastustajaa ja kokeilkoot temppujaan, mutta ymmärtäen missä

Marko Sorviston 02-tytöillä on tauko paikallaan ja nyt kuunnellaan valmentajan neuvoja.
ja milloin. Kun joukkueita jaetaan tasoryhmiin, niitä ei kannata lukita, vaan poikia kierrätetään sopivasti. Se tuo haastetta
ykkösen pelaajille ja motivoi
haasteryhmää. Vuosien varrella
olen nähnyt kuinka usein alkuvuosien ja pikkukenttien tähdet
ovat hiipuneet ja takarivistä ovat
nousseet ne todelliset tähdet. Pitää uskoa työn tekoon ja tässä
motivoinnissa
valmentajien
rooli on avainasemassa. Ja haluaisin korostaa, että valmennus
on paljon muutakin kuin jalkapalloa. Se on ihmisyyden, yhteisöllisyyden ja moraalin opettamista. Se on itseluottamuksen
ja itsetunnon opettamista. Se
on itsenäisyyteen kasvattamista. Se on yhdessä oloa. Jokaisella pitäisi olla joukkueessa
hyvä olla ja tietoisuus mikä on
hänen roolinsa ja mitkä ovat nä-

kymät eteenpäin. Henkilökohtainen ohjaus on äärimmäisen
tärkeää. Ja on pystyttävä puhumaan muustakin kuin futiksesta.
Pelaaja on kohdattava ja ymmärrettävä psykofyysisenä kokonaisuutena, josta mitään puolta ei
voi vähätellä. Kaikki tekijät on
otettava huomioon; urheilu ja
kulttuurin harrastaminen eivät
sulje toisiaan pois, vaan ennemminkin tukevat toisiaan; hyvä
henki hyvässä kropassa. Pelaaja
on saatava ajattelemaan myös
muulla kuin jaloillaan. Onnellinen pelaaja hyvällä itsetunnolla, uteliaalla mielellä, rohkealla ja luovalla asenteella, sekä
hyvällä fysiikalla voisi olla valmennuksen tavoitteena. Näitä
asioita on helppo käsitellä ja
rakentaa pelaajien kanssa yhteisillä pelimatkoilla. Reissuilla
on aikaa jutella omista ja maa-

ilman asioista. Minä kannustan
kaikkia juniorijoukkueitta aloittamaan pelimatkat yhteisellä
bussilla jo nuoresta pitäen, sillä
siellä yhdessä opitaan toisemme
tuntemaan ja joukkuehenki luodaan. Kymmenenkin vuotta samalla bussilla, niin voidaan puhua jo sellaisista kokemuksista,
jotka mahdollisesti yhdistävät
koko loppuelämän.
Näin se elämä käy kulkuaan; ennen istuttiin pelaajana bussissa
ja nyt kolutaan samoja reittejä
vanhojen pelitovereiden kanssa
ja yritetään saada pojista pelimiehiä. Bussin takapenkillä oma
poika mesoaa ja minusta tuntuu,
että tuo poika olen minä. Mihin
nämä vuodet oikein katosivat?
Petri Gustafsson
KPV:n bussissa kesällä 2013

KPV:n junioritoimihenkilöt 2014
Poikatoimijat
Valmennuspäällikkö:
Rauno Lesonen
Poikajaoston puheenjohtaja:
Petri Gustafsson
Tyttöjaoston puheenjohtaja:
Rolf Mannström
Fortum Tutor: Petri Haapasalo
Joukkueiden toimihenkilöiden
yhteystiedot: www.jopox.fi/kpv
KPV Akatemia (4.div)
Vastuuvalmentaja: Niko Kalliokoski
Valmentaja: Tapio Hakala
Joukkueenjohtaja: Jouko Vierimaa
B
Vastuuvalmentaja: Kai Sorvisto
Valmentaja: Matti Tornikoski
Valmentaja: Tony Mäki
Mv-valmentaja: Pasi Raasakka
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhynmäki
Huoltaja: Seppo Möttönen
Rahastonhoitaja: Susanna Lindholm

P99 & P00
Vastuuvalmentaja: Seppo Peuraharju
Valmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Ilkka Junttila
Valmentaja: Sami Keiski
Valmentaja: Antti Porko
Manageri: Petri Gustafsson
Joukkueenjohtaja: Mika Saari
Huoltaja: Timo Seppälä
Rahastonhoitaja: Petri Gustafsson
P01
Vastuuvalmentaja: Petri Haapasalo
Valmentaja: Jani Uski
Valmentaja: Ilkka Rintala
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura

P03
Vastuuvalmentaja: Joni Sorvoja
Valmentaja: Petri Hertteli
Valmentaja: Petri Övermark
Valmentaja: Jarkko Kallio
Valmentaja: Janne Peltoniemi
Valmentaja: Tom Björkgren
Joukkueenjohtaja: Anna-Kaisa Paananen
Joukkueenjohtaja: Anne Porkola
Rahastonhoitaja: Sanna Siirilä-Hyyppä
Huoltaja: Niko Kauppinen

P04
Vastuuvalmentaja: Jussi Lesonen
Valmentaja: Sasu Iivonen
Valmentaja: Tomi Salonen
Valmentaja: Tero Pinola
Valmentaja: Harri Paananen
P02
Valmentaja: Juha Tanttinen
Vastuuvalmentaja: Marko Lehtonen
Valmentaja: Tarmo Läspä
Valmentaja: Marko Mäkinen
Valmentaja: Janne Isopahkala
Valmentaja: Tom Apunen
Valmentaja: Marko Sillanpää
Joukkueenjohtaja: Sami Svärd
Rahastonhoitaja: Susanna Sinivirta-Mäkinen Koordinaatiovalmentaja: Päivi Iivonen

Koordinaatiovalmentaja: Lotta Vähäkangas
Joukkueenjohtaja: Pauli Tynjälä
Rahastonhoitaja: Minna Haapaniemi
Varuste-/tiedotusvastaava: Jussi Ojanperä
P05
Vastuuvalmentaja: Sebastian Tuukkanen
Valmentaja: Antero Kjellbäck
Valmentaja: Tomi Häggblom
Valmentaja: Kai Manninen
Joukkueenjohtaja: Mika Hautamäki
Rahastonhoitaja: Ann-Katri Lidsle.
Huoltaja: Antti Göös
P06
Vastuuvalmentaja: Tuomas Uusimäki
Valmentaja: Vesa Saarela
Valmentaja: Jaska Pensaari
Valmentaja: Juha Saarela
Rahastonhoitaja: Teija Roiha

Tyttötoimijat
B-tytöt
Vastuuvalmentaja Rolf Mannström
Valmentajat Petri Rintala, Pasi Torppa (mv)
Joukkueenjohtaja Pertti Salonen
Huoltaja Pia Mannström
Jaostoedustaja: Pertti Salonen
Tytöt-00
Vastuuvalmentaja Jukka Lehojärvi
Joukkueenjohtaja Anne Tuukkanen

Tytöt-01
Vastuuvalmentajat Joni Nygård,
Joni Leskinen, Henna Korkiakangas
Joukkueenjohtajat Maarit Korkiakangas, Kirsi
Leskinen. Rahastonhoitaja Kirsi Leskinen
Tytöt-02
Vastuuvalmentaja Mika Lindholm
Valmentajat Marko Sorvisto, Emiliano
Guajardo, Jyrki Mild. Huoltajat Niko Lilja,
Jani Klemets. Rahastonhoitajat Mia Hautamäki, Virpi Koskela

Tytöt 03-05
Vastuuvalmentaja Petri Martikainen
Valmentajat Jenni Känsälä, Tuomas Rinne,
Jari Karjalainen, Niina Harju
Joukkueenjohtajat
Sirpa-Helena Karjalainen, Taija Hollström
Huoltajat Mika Koskela, Sanna Ojala,
Kirsi Leskinen, Päivi Kola
Rahastonhoitajat Jaana Haakana,
Janne Haakana
Jaostoedustaja Petri Martikainen

Tytöt 06 ja nuoremmat
Vastuuvalmentaja Kimmo Salmela
Valmentajat Samu Jokela, Juhani Jussila
Joukkueenjohtajat Minna Mäenpää, Minna
Koskela
Huoltajat Sami Leskelä, Mikko Rautaoja
Rahastonhoitajat Sonja Jakobsson, Miia
Hovila
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Perinteitä
vaalimassa
Perinteikkäälle KPV:lle tuli tänä
vuonna mittariin 83 vuotta.
Varmaan voi hyvällä syyllä sanoa, että seuramme on perinteikäs, kun sillä on ikääkin jo
noin paljon. Mutta jotta jotain
seuraa voisi sanoa perinteikkääksi, niin silloin mielestäni
sillä täytyy olla jotain muutakin kuin vain pitkä ikä. No mitä
se voisi olla? Onko meillä jotain sellaista, mistä me ollaan
seurana tunnettu ja jonka me
muistamme ja meidät muistetaan vuosienkin jälkeen? Itse
muistan seurastamme ajan juniorina(1967-1974), edustusjoukkueen pelaajana(1975-1978,
1982-1987 ja 1995) ja valmentajana (1993-1995, 2004-2013)
sekä johtokunnan tai nykyään
hallituksen jäsenenä kahteen
otteeseen 1990-luvun puolivälissä ja viime kaudella. Yhteensä
näitä vuosia aktiivina on yli 30
ja kun en ollut aktiivi, yritin
olla tietenkin kannattaja.
Seuralla on oltava sellainen
historia, joka saa sen kannattajat pysymään seurauskollisina
niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin niin kuin avioliitosta meille opetetaan. Kannattajat ovatkin seuran tärkein osa,
sillä jos ei ole kannattajia, niin
pikku hiljaa seura alkaa kuihtua ja lopulta saattaa loppua
kokonaan. Mistä KPV sai kannattajansa? Uskon, että niitä
tuli valtavasti laajasti maakunnasta KPV:n menestysvuosien
myötä 1960-luvun lopulta aina
1970-luvun puoleen väliin asti,
jona aikana KPV nousi mesta-

ruussarjaan(1966), voitti mestaruuden(1969) ja vielä himmeämpiä mitaleja(1971, 1973
ja 1975). Kaksi Suomen-cupin
loppuottelupaikkaakin(1982
ja 2006) toivat pienten suvantokausien jälkeen lisää
niitä tarpeellisia kannattajia ,
joista seura saa ravintoa. Itse
muistan katsojana mestaruusvuoden ratkaisuottelun KPV
– HJK, jota seurasi seuran ennätysyleisö, jotain 5600 ja rapiat päälle ja jotka todistivat
KPV:n mestaruuden varmistanutta voittoa. Itse olin kivikatsomossa, jonka edessä ”Försti”,
”Hokki”, ”Kärkkäinen” ja moni
muu tosi kannattaja aloittivat
shownsa hyvissä ajoin ennen
ottelua. Kalahallin kenttäkin
Sunteineen on varmaan ollut
ikimuistettava paikka niin monelle katsojalle, pelaajalle kuin
tuomarille. Kentän tunnelmaa
en unohda koskaan, vielä kun
sain itse pelata ensimmäisen
SM-sarjaottelunkin siellä. Kalahallin kentältä vierasjoukkue
poistui harvoin voittajana tai
jos poistui, niin silloin yleensä
tuomareilla oli poliisisaattue,
koska fanaattisimmat katsojat
olivat uskoneet voiton tulleen
vääryydellä. Mutta mistä se menestys syntyi?
KPV on aina tunnettu siitä, että
se on ollut kasvattajaseura eikä
mikään ostoporukka. Mutta ei
se ole koskaan kuitenkaan ollut
mikään itsestään selvyys, että
edustusjoukkueeseen mahtuu
kuka vaan, ei varsinkaan menestysvuosina ole ollut asian
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Hyvää Joulua ja
Menestyksekästä
vuotta 2014!
laita näin. KPV:n menestysvuosille loi perustan kuitenkin seuran omat lahjakkaat juniorit ja
heitä opastaneet asiansa osanneet valmentajat. Väinö ”Väni”
Paavolaisen painottaman taitopalloilun avittamana, Jukka ja
Olli Peltoniemen, Matti ”Snadi”
Järven ja monen muun juniorivalmentajan entistä vaativimpien harjoitusten kautta KPV:n
junioreista tuli viimeistään Ajuniori-ikäisinä vuosien saatossa erittäin taitavia ja ennen
kaikkea kunnianhimoisia pelaajia. Tästä työstä seura ja pelaajat saivatkin sitten aikanaan
useita mitaleja Suomen mestaruuksista alkaen.
Meidän KPV:n vanhimmilla junioreilla, niin pojilla kuin tytöilläkin, on nyt taas pitkästä
aikaa mahdollisuutensa näyttää osaamisensa ja taistella
voitoista Suomen parhaiden
poika- ja tyttöjoukkueiden kesken. Teidän edesottamuksianne
seuraavat erittäin tarkasti seuramme kannattajat ja nuoremmat juniorimme, joille olette
tällä hetkellä esikuvia. Tämä
edellyttää teiltä, että valmistaudutte tulevaan kauteen äärimmäisen tunnollisesti ja intohimoisesti. Tätä tilaisuutta ei
kannata jättää nyt käyttämättä,
koska silloin ehkä kannattajillenne, nuoremmille junioreillemme eikä teille itsellenne
välttämättä jää joukkueistanne
tai itsestänne juurikaan kerrottavaa ja muisteltavaa.
Rolf ”Manne” Mannström

Tämä oli sitä aikaa, kun Rustenin Kaj järjesti Coccolitalla joukkueita Pohjanlahden yli, eikä hinnassa ollut tinkimistä.

Pasi Torppa, Celtic-palkittu 1972, juonsi pelikauden päättäjäistilaisuudet ja kunnostautui sanavalmiudellaan.

Kaksi joukkuetta SM-sarjassa
Muutaman
vuoden
tauon jälkeen nähdään
kirjaimet KPV Palloliiton
ylimmissä juniorisarjoissa,
kun poikien ja tyttöjen Bjuniorijoukkueet pelaavat
ikäistensä mestaruussarjassa. Molemmat joukkueet pelasivat hienon kauden, mutta se ei aivan
riittänyt suoraan nousuun
Ykkösestä. Syksyn aikana
tuli molemmissa ryhmissä
sarjapaikasta luopumisia ja
KPV:lle tarjottiin vapautuvia paikkoja. Lyhyen harkinnan jälkeen molempien
joukkueiden johtoryhmät
olivat valmiita myönteisiin vastauksiin.
B-tyttöjen sarja käynnistyy keväällä. SM-sarja pelataan
kaksinkertaisella
systeemillä kahdessa lohkossa, joista neljä parasta
selviytyy syyskesällä pelaamaan sijoituksista. Neljä
heikointa alkulohkoista selvittää Ykköseen putoajien
nimet. B-tytöt ovat 1.1.-96
B-tytöt iloitsevat kauden hyvästä menestyksestä. Takana vas. Emmi Peuraharju, Nea Hautamäki, Emma Malka- ja sen jälkeen syntyneitä.
KPV on sijoitettu Pohjoimäki, Patricia Träsk, Milla Nykänen, Ada Mannström, Eveliina Hakala, Sofia Rintala, Keena Koskela ja edessä
Teija Laakkonen, Laura Rintala, Janni Laakso, Sinna Koivisto, Jannika Sillanpää, Sara Torppa, Roosa Ojala, sen lohkoon, jossa vastusFanny Huuhka. Kuvasta puuttuu Anni Kinnunen.

tajia ovat Vaasan IFK, JyPK
Jyväskylästä,
Merilappi
United Kemistä, Oulun
Naisfutis, Pallokissat Kuopiosta, Siilinjärven Palloseura ja WJK-juniorit Varkaudesta.
Poikien B-juniorit selviytyivät uudella systeemillä talven aikana pelattavaan SM-karsintasarjaan.
Joukkueet on jaettu kahteen kymmenen joukkueen lohkoon, joka pelataan ns . yksinkertaisena
sarjana. Näistä neljä parasta kummastakin lohkosta pelaa kesällä varsinaista SM-sarjaa. Sijoille 5
ja 6 sijoittuneet pelaavat
pareittain yksinkertaiset ottelut, joiden voittajat ovat
myös kesän SM-sarjassa ja
hävinneet Ykkösessä. Kyseessä ovat 1.1. 1997 ja sen
jälkeen syntyneet pojat.
KPV:n kanssa Pohjoisen
lohkossa pelaavat FC Jazz
Porista, FC Kemi, FC Jaro,
Ilves ja TP-V Tampereelta,
JJK Jyväskylästä, KuPS Kuopiosta, OLS Oulusta ja VPSj Vaasasta.
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Jesse De Jong vuoden poikajuniori
Vuoden poikajunioreiden valinnassa edettiin ikäluokkaan
1995-syntyneet. Juniorivalmentajilla olikin paljon päänvaivaa
vuoden juniorin valinnassa, sillä
ikäluokka oli tasaisen laadukas ja
peräti kuusi pelaajaa oli jo edustuksen sopimuspelaajia.
Valinta kohdistui tällä kertaa Jesse
De Jongiin. Sukunimi viittaa Hollantiin ja sieltä Jessen isä onkin kotoisin. Äiti Tuula (Vahtiala) on paljasjalkaisia kokkolalaisia.
Palloa Jesse alkoi potkimaan melkeinpä heti kävelemään opittuaan.
KPV:n jalkapallokouluunkin poika
tuli jo neljän ikäisenä. Juniori-ikäluokat Jesse on pelannut KPV:ssa
alusta loppuun. Yhteistä matkaa

KPV:ssa on kestänyt jo toistakymmentä vuotta eikä matkan päätä
ole näkyvissä.
Edustuksessa pelejä kertyi kaksitoista kappaletta. Kesän huippuhetki osui Ylivieskaan, jossa KPV
otti sarjakakkosesta yllätysvoiton
maalein 0-3. Jesse De Jong ampui
KPV:n kolmannen maalin komealla vasemman jalan laukauksella
rangaistusalueen rajalta takanurkkaan.
Seuraavan vuoden ajan panostetaan futikseen kaikki mitä on
mahdollista. Tavoite on voittaa vakiopaikka KPV:n edustuksen avauskokoonpanosta. Armeija odottaa
vasta reilun vuoden päässä, tammikuussa 2015, kertoo Jesse.

Jesse on koulutukseltaan laitapelaaja joko puolustuksessa tai linkkinä. Vahvuusalueena on nopeus,
kestävyys ja tunnollisuus. Erityistä
taitopelaajaa tai kikkailija-liirailijaa Jessestä tuskin koskaan tulee.
Enempi sellainen likaisen työn
tunnollinen tekijä, jolla luonne
riittää.
Laitaa vasten on paras pelata.
Kumpikin puoli käy, sillä niin vasen kuin oikeakin jalka toimii pallon kanssa, sanoo Jesse.
Kevään aikana Jesse saa merkonomin paperit taskuunsa ja näillä
näkymin mies on jäämässä Kokkolan alueelle. Yhdellä tapaa Jesse
on poikkeuksellinen vuoden juni-

ori. Nuori mies on jo muuttanut
omaan talouteensa eikä ole enää
äitinsä hoivissa.
Jalkapallon ohella Jesse nimeää
harrastuksekseen musiikin. Seurakunnan piireistä lähtenyt harrastus kitaransoittoon ja laulamiseen
on edennyt jo bänditouhuihin
asti.
No, nyt meidän bändi on tauolla,
kun rumpali on armeijassa, nauraa Jesse.
Jalkapallo on kuitenkin se ykkösjuttu tällä hetkellä.
Edustusjoukkueessakin jo kokemusta saanut Jesse de Jong on
vuoden poikajuniori.

Vuoden tyttöjuniori Sinna Koivisto
KPV:n B-tyttöjen -96 ikäluokkaa edustava Sinna Koivisto on yhdestoista valittu, kun juniorivalmentajat nimesivät tytöistä vuoden KPV-juniorin.
Samaa ikäluokkaa sattui muuten olemaan myös kaksi edellistä valittua eli
vuoden 2011 Janni Laakso ja 2012 Ada
Mannström – jo naisten liigapeleissäkin karaistuneet nuoret.
Liigapelit ovat minullakin tavoitteena.
Jalkapallo alkaa jo olla enemmänkin
kuin harrastus, sanoo maalivahtina
pelaava Sinna Koivisto.
Sinnan kausi sujui KPV:n B-tyttöjen
peleissä ympäri pohjoista Suomea reissaten. Joukkue pelasi hienon kauden
eikä vähiten Sinnan ansiosta. Elo-syyskuussa tuli sarjan loppuun viiden pelin putki, jolloin vastustajat eivät saaneet palloakaan Sinnan selän taakse.
Sinna Koivisto, B-tyttöjen maalivahti
on vuoden tyttöjuniori.

Tie vei lopulta SM-sarjan karsintaan,
missä Satakunnan yhdistelmäjoukkue
Pori-Eura oli KPV:a parempi ja meni
ensi kesäksi SM-sarjaan.
Me kuitenkin saamme jatkaa lähes
samalla joukkueella ensi kaudellakin,
sillä 96-tytöt ovat vielä ensi vuonna Bikäisiä, muistuttaa Sinna.
Kauden kohokohtia oli SM-karsintapeleihin pääsy ja tietenkin Rovaniemen
reissu, jossa oltiin kaksi yötä ja pelattiin RoPSia ja Lynxiä vastaan voitokkaasti, jatkaa Sinna.
Ykkösdivisioonassa pelaaminen vei lähes kaikki kesän viikonloput eikä tytöt
osallistuneet junioriturnauksiin. Mukavaa yhdessäoloa saatiin sitten korkean paikan leiriltä Rovaniemellä.
Jalkapallon pariin Sinna tuli 8-vuotiaana siskonsa Jonnan (94-ikäluokkaa)
mukana ja tietenkin KPV:n joukkueeseen. Aluksi pelipaikka oli puolus-

tuksessa ja keskikentällä, mutta kymmenen ikäisenä pelipaikka asettui
tolppien väliin. KPV:n vuoden valmentajaksi tänä vuonna nimetty Rolf
Mannström on ollut Sinnan valmentajana alusta lähtien.
Erityiskiitoksen haluan kuitenkin antaa maalivahtivalmentajalleni Pasi
Torpalle, jonka opeilla olen päässyt
paljon eteenpäin, kiittää Sinna.
Sinna Koiviston pelaamisessa pistää
katsojan silmään yksi erityispiirre.
Hänellä on aivan loistavat avaukset.
Potku kantaa pitkälle vastustajan kenttäpuoliskolle melkeinpä sääolosuhteista riippumatta. Potkutekniikka on
kohdallaan.
Sinnan pelaamiseen tulee nyt syksyllä
pientä taukoa, sillä polvi odottaa tähystystä.
Siellä on joku pieni luunsiru irti ja se
otetaan pois, kuittaa Sinna.

Juniorien kesää numeroin
B-pojat 1.divisioona
Lohko C
Jaro

11 9 2 0 39- 8 29

JJK
11
VPS
11
FC Kemi 11
KPV
11
RoPS
11
VIFK
11
JIPPO 11
SJK
11
OLS
11
Tarmo 11
FC YPA 11

9
7
7
5
4
4
4
4
3
1
1

1
3
1
1
3
1
1
1
0
1
1

1
1
3
5
4
6
6
6
8
9
9

55-15
33-14
17-11
30-21
20-23
24-23
32-32
25-26
11-38
12-49
10-48

28
25
24
19
15
13
13
13
9
4
4

KPV
täydennysmenettelyn
kautta SM-karsintasarjaan, koska
PK-37 luopui paikastaan.

B-tytöt 1.divisioona
Lohko C

ONS 3
KPV
TP-47
Pallo-K
RoPS
VPS
OsPa
HauPa
FC Lynx
ONS 2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
5
4
3
3
3
2
1
0

1
2
2
3
4
5
1
1
0
1

0
1
2
2
2
1
5
6
8
8

40-11
21- 6
16-12
13-18
14-10
17-16
7-23
11-20
11-24
4-14

28
22
17
15
14
14
10
7
3
1

Karsinta noususta SM-sarjaan.
Nice futis / EuPa YJ – KPV 4-0,
KPV – Nice futis/ EuPa YJ 0-3

B-pojat piirin sarja syksy

C-15 tytöt aluesarja syksy

GBK
KPV 2
Jaro
TUS

KPV
United
VIFK
GBK
SeMi
KOMU

6
6
6
6

4
4
3
1

0
0
0
0

2
2
3
5

12- 9 12
14- 8 12
11-10 9
10-20 3

C14-pojat aluesarja syksy
VPS-j
Jaro
VIFK
SJK
KPV
Kraft
FC YPA

12 11 1 0
12 9 0 3
12 7 0 5
12 6 0 6
12 4 2 6
12 2 1 9
12 0 2 10

73-12
48-24
55-24
35-33
29-37
23-62
8-79

34
27
21
18
14
7
2

D13-pojat aluesarja syksy
VPS-00
VIFK
Jaro
VPS-01
Virkiä
GBK
TUS
KPV

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
5
2
2
1
0

0
0
0
0
1
0
1
2

1
2
2
2
4
5
5
5

49-13
28-16
21-13
15-18
13-23
13-19
7-25
6-25

18
15
15
15
7
6
4
2

D12-pojat piirisarja syksy
KPV-01
Jaro-02
Jaro-01
TUS
K-pallo
KPV-02

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
1
0

0
1
0
0
0
1

0
1
2
3
4
4

33- 7 15
19- 9 10
25-12 9
15-24 6
14-40 3
8-22 1

10
10
10
10
10
10

9
7
6
4
1
0

0
1
1
1
2
1

1
2
3
5
7
9

48-14
41-15
38-19
19-35
16-46
10-53

27
22
19
13
5
1

D-13 tytöt piirin sarja
YPA
GBK
TUS
PeFF
United
KPV

5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
2
0

0
0
0
0
0
0

1
2
2
2
3
5

14- 8 12
14- 6 9
13-13 9
10- 9 9
7-10 6
1-13 0

D-12 tytöt piirin sarja
KPV-01
YPA
KPV-02
GBK-02
LoVe
PeFF

15 13 1 1
15 12 1 2
15 9 0 6
15 5 2 8
15 1 2 12
15 1 2 12

67-14
108-18
63-33
36-69
16-74
12-94

Nuorissa on
tulevaisuus,
heitä
kannattaa
tukea!

40
37
27
17
5
5

KPV:n turnaukset
Perinteisen tavan mukaan seuran
juniorijaosto järjestää 2014 turnaukset niin tytöille kuin pojillekin.
Tarkempia tietoja turnauksista saa
seuraamalla KPV:n sivuja netissä.
Juniorijaosto järjesti ensimmäisen isomman ja oman turnauksen
1987. Seitsemänä vuonna pelattiin
keskikesällä ja 1993 siirryttiin kevätturnausten järjestämiin, koska
kesäaika oli turnauksia tulvillaan
ja haluttiin löytää kesästä mahdollisuus myös perheiden omille
lomille.
Nyt neljännen kerran järjestettävä

tyttöjen turnaus ”Emotion helmicup” on 1-2.2. ja pelataan hallissa.
Turnaus käsittää ikäluokat 01-04
ja yksipäiväisenä pelattava 05-ikäluokka.
Poikien turnauspäiviksi on sovittu
5-6.4. Mukana ovat ikäluokat 0205 ja ulkokentällä pelattava 01-ikäluokka. Poikien kevätturnaus järjestetään jo 28 kerran
Molempiin turnauksiin on olosuhteiden pakosta osanottajamäärä rajoitettu, joten on hyvä varmistaa
ajoissa mukaan pääsy hienon suosion saavuttaneisiin tapahtumiin.

25

PALLOVEIKKO Syksy 2013

Niko Ahonen, Juho Korkiakangas, Daniel Storrank, Emmanuel Angilo, Tatu Mäki, Harri Heiermann, Sami-Petteri Mäkinen ja Joonas Myllymäki alkuverryttelyssä.

B nousi SM-karsintaan
B-pojat aloittivat kauteen valmistautumisen marraskuun alkupuolella 2012. Ryhmään kuului 19
poikaa alkuvaiheessa. Harjoituksia 4-6/vk + harj.pelit päälle. Talven harjoituspelit menivät hyvin
eikä tappioita tullut kuin vasta
13. pelissä Sjk:ta vastaan S-joella.
Kevään 1-divisioona päättyi
Kpv:n voittoon. Palkintona ei
kuitenkaan ollut nousua SM-sarjaan kuten edellisinä vuosina,
vaan syksyllä sarja aloitetaan
alusta ja tämän perusteella vasta
noustaan.

No, nousu SM(karsinta)-sarjaan
tuli kuitenkin loppujen lopuksi,
vaikka joukkue oli syksyn divarissa vasta viides. SM-karsintaan
pääsee 20 joukkuetta. Pohjoisesta
lohkosta talven karsintaan meni
neljä parasta. Kun sitten Iisalmen
PK-37 luopui paikastaan, mentiin täydennysmenettelyyn, jossa
KPV oli paras alun perin rannalle
jääneistä.
Hyvä talvikauden harjoittelu näkyi kevätkierroksen dominointina sarjassa. Keskikesällä joukkue hieman muuttui kun kolme

poikaa siirtyi B2-joukkueeseen ja
samaan aikaan alkoi pieni loukkaantumisten kierre. Kaikki tämä
vaikutti syksyyn valmistautumiseen ja syyskierros ei sitten ollutkaan yhtä vakuuttava.
Kokkola-cup käytiin pelaamassa
että saataisiin pidettyä pelituntumaa yllä, tuloksena finaalipaikka jossa brassivieraat olivat kuitenkin parempia. Kaiken
kaikkiaan kuitenkin hyvä kausi
ja joukkueen harjoitusmotivaatio on ollut korkealla tasolla. Pelejä pelattiin 42, (28-5-9). Maa-

liero 145-48. Yhteensä kauden
aikana tuli «lähtöjä» 211 kpl.
Tämä joukkue hajoaa nyt kun
osa pojista jatkaa b-pojissa ja
osa lähtee taistelemaan paikasta
edarissa/akatemiassa.
Toivotaan että jokainen jatkaisi pelaamista ja löytäisi sen oman tasonsa millä haluaa lajia harrastaa.
Joukkueen toiminnasta ovat
vastanneet: Vastuuvalmentaja
Timo Åstrand, valmentaja Tapio Tuikkanen, mv-valmentaja

Markku Tuikkanen, joukkueenjohtaja Jenni Myllymäki, huoltaja Pertti Sipiläinen, rahastonhoitaja Janne Korkiakangas.
Pelaajat: J-J Tuikkanen, R Uuskartano, P Liedes, E Angilo, D Storrank, J Korkiakangas, L Känsälä,
S-P Mäkinen, T Åstrand, J Myllymäki, J Ahvenkoski, I Penttilä, J
Tynkkynen, T Mäki, N Ahonen,
H Heiermann, V Palosaari, J Jokihaara
Kiitokset kaikille joukkuetta tukeneille ja mukana olleille
Timo

Joukkuekuva vas ylhäältä:
Juuso Saarinen, Aku Lehojärvi,
Ilmari Alajoki, Nicholas Biskop, Antto Äyhynmäki, Oliver
Tuukkanen, Saku Tornikoski,
Seppo Möttönen(huolt.), Kai
Sorvisto(vastuuvalm.) Keskirivi
vas. Matti Tornikoski(valm.),
Kai Äyhynmäki(Jj.) Hannu
Laakso(vastuuvalm.)
Jarkko
Takkunen,
Kevin
Bexar,
Wäinö
Kovalainen,
Joona
Lindberg,
Tuomas
Mäki,
Jere Saastamoinen, Susanna
Lindholm(rahastonhoitaja).
Alarivi vas. Tuukka Lundell,
Simo Sallinen, Joni Jokihaara,
Ahmed Al-Jubouri, Valtteri Palosaari, Janne Nyman, Miko
Tornikoski. Edessä vas: Aku Koskela ja Tommi Möttönen. Kuvasta puuttuvat: Julius Ahvenniemi, Niko Jokelainen, Mikko
Kinnunen, Juho Kähkönen, Joni
Lavi, Lassi Matilainen, Marjelund Otto, Tony Mäki(valm.) ja
Pasi Raasakka(mv-valm.).

Laajalalla ikähaitarilla
Kauteen 2013 lähdettäessä oli
B-ikäisiin siirtyviä 97-ikäluokan
poikia niin paljon että oli tarve
toiselle B-ikäisten joukkueelle. Lisäksi joukkueeseen liittyi 98-poikia, ikäluokan pelaajapulan
vuoksi. 97-98 pelureiden lisäksi
joukkuetta ryyditti kaksi 96-pelaajaa. Kauden aikana vieraili
joukkueessa myös muutama

99-pelaajakin.
Kauden päätavoite oli syksyllä ykkösen karsinta ja nousu b-poikien
ykköseen piirisarjasta.
Joukkue osallistui KP:n- ja Vaasan
piirisarjaan. Vaasan piirisarjasta
lähdimme hakemaan lisää
pelejä joukkueelle, oman piirin
vähäisten pelien lisäksi.
Kauden päätavoite, ykkösen kar-

sinta jäi yhden maalin päähän
hävitessämme paikalliselle vastustajalle kiihkeän taistelun jälkeen
kauden viimeisessä ottelussa.
Kaudesta jäi kaulaan piirisarjahopea, poikien eteenpäin meno
pelaajina, pelin kehittyminen
loppukautta kohden. Suurena
plussana on myös 98-poikien sisäänajo b-ikäluokkaan vuotta ai-

kaisemmin.
Turnauksia pelattiin keväällä Jyväskylässä Komeettojen haastejoukkue turnauksessa ja perinteisesti Kokkola cup kotimaisemissa.
Kummassakaan ei tullut mitalisijoja.
Nyt kun B2-joukkue on jättänyt
jälkensä jalkapallon historiaan ja
tilastoihin, kiitänkin kaikkia, pe-

laajia, toimihenkilöitä, vanhempia ja joukkueen innokkaita faneja jotka jaksoivat kannustaa
joukkuetta huonoinakin hetkinä.
Pelaajat kuitenkaan eivät ole vielä
historiaa, he jatkavat uusien haasteiden edessä kauden 2014 B-junioreissa.
Kai Äyhynmäki
Joukkueenjohtaja B2 pojat
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Joukkuekuva takarivi vasemmalta: Eetu Peuraharju, Arno
Tavaila, Olli Kallioinen, Valtteri Harju, Eetu Saari, Artturi
Porko, Atte Peuraharju, Miska
Rahkonen, Robin Skog, Arnaldo
Burdel, Alvari Tavaila, Severi
Kähkönen, Valtteri Aaltonen,
Oskari Saviranta
Eturivi vasemmalta: Aleksi Seppälä, Peetu Rantala, Eemeli
Harju, Joonas Hakasalo, Juuso
Gustafsson, Riku Lelo Lunkoka,
Erik Renlund, Akseli Matilainen, Lauri Luomala. Kuvasta
puuttuu Jusa Ihalainen.

Kokkola Cupin mestarit
KPV:n 99-poikiin eli nuorempaan
C-juniori-ikäluokkaan
kuului kauden alussa 24 pelaajaa. Valmennuksesta vastasivat
Seppo Peuraharju, Teemu Kerola ja Antti Porko. Joukkueenjohtajana oli Mika Saari, managerina Petri Gustafsson ja
huoltajana Timo Seppälä. Kausi
aloitettiin harjoitusotteluilla ja
Kai Pahlman karsinnoilla, joita

osa pojista pääsi pelaamaan
vuotta vanhemman ikäluokan
kanssa.
Huhtikuussa suunnistimme viikonlopun leirille Norrvallaan,
jossa pelasimme tukun hyviä
harjoituspelejä SJK-j:n VIFK:n
ja VPS-j:n kanssa. Linja-auto ja
maakuntamatkailu tulivat tutuksi joukkueen ilmoittauduttua
sekä aluesarjaan, että 7v7 piiri-

sarjaan. Molempien sarjojen kevätkierrokset sujuivatkin joukkueilta varsin mallikkaasti, 7v7
–joukkueen voittaessa oman sarjansa ja aluejoukkueen tullessa
sarjansa kolmanneksi.
Heinäkuussa osallistuimme perinteisesti Kokkola-Cupiin tällä
kertaa yhdellä joukkueella. Joukkue otti komean cupvoiton tehden turnauksen aikana 33 maa-

lia ja päästäen vain kaksi.
Aluesarja ja P14 Ykkösen jatkuessa syyskierrokselle ryhdyimme
valmistelemaan kesän turnausmatkaamme, joka tänä vuonna
oli elokuun puolivälissä pelattu
Kontu-cup Helsingissä. Turnauksessa saavutimme kaksi voittoa,
kaksi tasapeliä ja kärsimme yhden tappion. Niinpä paluumatka
Pendolinolla taittui mukavasti

pronssiset mitalit kaulassa.
Tulevaan kauteen joukkue lähtee uusin haastein. Edessä on Kai
Pahlman –karsinnat ja yhdistyminen -00 joukkueen kanssa,
jotka varmasti takaavat mielenkiintoisia otteluita ensi kautta
ajatellen kaikille joukkueen pelaajille.

Kakkoseen osallistunut joukkue
kärsi hieman pelaajapulasta ja tulokseksi jäi kolmas sija.
Syyskierros Puolen Suomen Liigassa sekä aluesarjassa menikin
sitten alavireisesti. Joukkueen
vahvuus oli puolittunut mikä

osaltaan vaikutti tulokseen.
Kiitos joukkueelle kuluneesta
kaudesta joka sisälsi niin ylämäkiä kuin alamäkiä.

mika

Kuvassa vasemmalta ylhäältä:
Viljami Koskela, Jusa Ihalainen,
Oliver Lakanen, Joni Ahola, Elmeri Lahti, Samu Lahti
Vasen alhaalta: Jimi Hackspik,
Kasperi Keiski, Jami Halonen,
Amos Tervasmäki, Akseli Matilainen
alhaalla: Topi Järvinen ja Kalle
Rättyä

Pitkä kausi käy voimille
Menestyksekkään edellisen kauden pohjalta –00 pojat lähtivät
puolustamaan ykkösen piirinmestaruutta 24 pojan voimin.
Joukkue osallistui kevätkierroksella piirisarjaan kahdella joukkueella sekä Puolen Suomen Lii-

gaan.
Puolen Suomen Liigassa pelasi
Pohjoissuomen piirien 12 parasta joukkuetta. Todella kovatasoisessa joukossa päädyimme
kunnioitettavalla kahdeksannelle sijalle. Pari kirvelevää tasu-

ria pudotti sijoitustamme harmilisesti.
Ykkösestä palkintona piirinmestaruus selvällä neljä voittoa
ja yksi tappio sarjalla. Tämä takasi paikan syyskierroksen aluesarjaan.

Sami Keiski
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Takarivissä vasemmalta: Päävalmentaja Petri Haapasalo,
Valmentaja Jani Uski, Valmentaja Ilkka Rintala ja Joukkueenjohtaja Tapani Pura.
Keskirivillä vasemmalta: Emil
Uski, Lauri Paloneva, Kasper
Seppälä, Oskari Ojala, Alec Biskop, Tuukka Haapasalo, Joel
Peltoniemi ja Miko Palosaari
Eturivissä vasemmalta: Eeli
Peitso, Jaakko Juvila, JustusVerneri Rantala, Nicklas siironen, Sampo Rintala, Jami Halonen ja Johannes Juvila.
Edessä makoillee Otto Pura

Vauhdikasta vuoristorataa
Pitkä kausi 2013 on saatu päätökseen ja uuttaa kautta viritellään parhaillaan käyntiin.
Kauden kulku oli varsin monivivahteinen. Talven harjoituskausi
oli suhteellisen ehjä ja hyvä. Ensimmäiset pelitkin onnistuivat
kohtalaisesti.
Kauden aikana joukkueen mukana harjoitteli ja pelasi keskimäärin 16 poikaa. Joukkueen
valmennusvastuu oli Petri Haapasalon luotsaamalla tutulla kolmikolla. Petrin apuna valmennusvastuuta jakoivat edelleen

Jani Uski ja Ilkka Rintala.
Kauden aikana harjoitusvuoroja
on ollut keskimäärin 4-5 kertaa
viikossa. Lämpimän kesän ansiosta osa treeneistä oli poikien
omasta toiveesta myös hieman
pidempiä. Joukkueen sisällä oli
mukava huomata, että valtaosa
porukasta oli niin sitoutuneita
tekemiseen, että treenit usein alkoivat ja päättyivät omatoimisiin harjoitteisiin. Treenimatkat taittuivat yhä useammin
poikien omalla kyydillä, polkupyörillä. Viikko-ohjelma koos-

tui sopivassa suhteessa kuntoja koordinaatioharjoitteista sekä
pallon hallintaan ja pelitilanneharjoitteisiin.
Muutamasta sitkeästä loukkaantumisesta huolimatta kauteen
mahtui myös menestystä. Heinäkuussa Kokkola Cup:in toinen perättäinen voitto. Turnauksen onnistumista kuvaa se,
että omissa kolisi ainoastaan
kerran ja sekin vasta finaalissa
Vaasan IFK:ta vastaan. Tämä
kertoo poikien erinomaisesta
joukkuepelaamisesta ja tsemp-

paamisesta yhteisen onnistumisen hyväksi. Kesäkuun lopussa olimme todella lähellä
jymy-yllätystä Turussa pelattavassa AURA Cup:issa. Loppupelien osalta huono tuuri ja pienet
loukkaantumiset veivät viimeisen terän ja jo lähellä olleet mitalisijat vaihtuivat kuudenteen
tilaan. Kauden toinen kruunu
saavutettiin voittamalla puhtaalla sarjalla D12 poikien piirisarjan mestaruus. Elokuussa
teimme myös turnausmatkan
Seinäjoelle jossa saimme en-

sikerran tuntumaa isompaan
kenttään ja isoihin maaleihin.
Turnauksesta saimme arvokasta
kokemusta ja tietoa ensi kautta
ajatellen. Pelikirja ja harjoittelusuunnitelmat alkavat hiljalleen
hahmottumaan kohti 2014 kesää.
Kiitos kaikille pelaajille, vanhemmille ja sponsoreille päättyneestä kaudesta.
Tapani Pura, KPV Pojat -01
joukkueenjohtaja

Santeri Mäkinen murtautuu
läpi Tornion puolustuksen. Niklas Svärd varmistaa taustalla.
Joukkueessa pelasivat kauden
aikana Apunen Emil, Aalto
Niilo, Enfors August, Hollström
Joni, Kauppinen Jonne, Kytölaakso Pietro, Lahti Elmeri, Lehtonen Noa, Melender Oskari,
Mikkola Elias, Mild Joona, Mäkinen Santeri, Määttänen Niklas, Nikula Lassi, Peltokangas Niko, Peltola Elias, Pihlaja
Eeli, Rinne Mikko, Rintala Benjamin, Svärd Niklas, Virkkala
Jaan, Tarvainen Aaron.

Kohti uusia haasteita
KPV 02-pojat. Takana on pitkä,
mutta menestyksekäs kausi. Harjoitusmäärät lisääntyivät jälleen
hieman edellisestä kaudesta ja
määrällisesti edetään aikataulussa poikien pitkänajan kehitys
silmällä pitäen. Pääpaino harjoittelussa on ollut edelleen pelitaidon, peliälyn, pelirohkeuden sekä
kehonhallinnan kehittämisessä ja

näissä seikoissa pojat ovatkin kehittyneet suurin askelin.
Joukkueelle luotu kolmen vuoden
projekti päättyi tähän kauteen.
Projektin päätavoite oli kesällä
Ahvenanmaalla pelattu Ålandia
cup, missä pojat pelasivat loistavan turnauksen toisen joukkueistamme yltäen 2000 henkilön
edessä pelattuun finaaliin.

Muita kesän kohokohtia olivat
Liigaseura cup Vaasassa, Vierumäellä pelattu kovatasoinen turnaus, Kokkola cup, Pori cup, Ilves cup sekä kauden kruunannut
Suomen kovatasoisin turnaus HJK
cup, mihin joukkue sai kutsun
kesän erinomaisten esitysten perusteella. Tämän jälkeen joukkue
pelasi itsensä vielä kolmanneksi

Kirkkonummella kauden päättävässä Hymykuoppaturnauksessa.
Tulevalla kaudella eteen tulevat
uudet haasteet, sillä siirrymme
7v7-pelistä 9v9-peliin. Tämä korostaa varsinkin pelipaikkakohtaista harjoittelua sekä joukkuepelaamista. Tämä ei liene
kuitenkaan suuri ongelma, niin
taitavia KPV 02-pojat ovat.

Kiitoksia pelaajille ja vanhemmille mahtavasta kaudesta!
Seuraavia harjoituksia odotellessa
Marko Lehtonen
Vastuuvalmentaja,
KPV 02-pojat
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Peli-iloa ei näiltä pojilta puutu.
Ensi kaudeksi viimeistellään
asenne kohdalleen.

Koulumajoitus tuli tutuksi
Jälleen yksi kausi takana. Turnauksia kierrettiin enemmän kuin
aikaisemmin ja olimme ensimmäistä kertaa yötä koulumajoituksissa. Kohdattiin vanhoja tuttuja vastustajia, mutta paljon

myös uusia joukkueita vastaan
pelattiin.
Pelit ovat aina kivoja, mutta suurin osa ajasta käytetään kuitenkin
harjoituskentällä ja siellä tehdään
se tärkein työ. Viime kaudella

mentiin pelillisesti eteenpäin
ja henkilökohtainen taitotaso
nousi. Mutta mutta..., omasta
mielestäni kehitystä ei tapahtunut tarpeeksi. Syitä on monia,
mutta ehkäpä tärkein on se pe-

laajan oma asenne. Selkeästi huomasi, että pojat joilla oli asenne
kohdallaan harjoituksissa myös
kehittyivät eniten. Vaikka käy kaikissa treeneissä, mutta jos tekeminen on huolimatonta, niin kehi-

tystä ei tapahdu. Vielä onneksi
ehtii korjaamaan kurssia oikeaan
suuntaan
asennemuutoksella.
Toivotan pojille hyvää treeni-intoa ja kaikkea hyvää uuteen tulevaan kauteen.

Pojat ja toimihenkilöt (suurin osa) harjoituksista kuvaan
bongattuina: Eturivi vasemmalta: Kalle Nikula, Jere Toivainen, Matias Kola, Sisu Salonen, Jaakko Haarala, Ville
Jakku, Petteri Uusitalo, Patrik Palosaari, Viljami Isopahkala. Toinen rivi vasemmalta:
Samu Runnakko, Samuli Sillanpää, Aatu Paananen, Ville
Haapaniemi, Akseli Mikkola,
Lenni Ojanperä, Oskari Keiski,
Onni Tynjälä, Roope Nadasi,
Eemeli Läspä. Kolmas rivi vasemmalta: Miko Vähäkangas,
Kasper Brandt, Valtteri Pinola,
Henri Iivonen, Kasper Nielsen,
Jere Ahonen, Aleksi Korpela,
Veeti Hyytinen, Juuso Tanttinen, Niilo Ovaskainen, Miko
Lehtinen. Ylärivi vasemmalta:
Pauli Tynjälä, Marko Sillanpää,
Tero Pinola, Janne Isopahkala,
Harri Paananen, Tomi Salonen,
Juha Tanttinen, Sasu Iivonen,
Jussi Lesonen.

Työtä ammattilaisten tuella
KPV P-04 on jalkapallojoukkue,
kasvualusta ja ponnahduslauta
niille nuorille miehenaluille,
jotka haluavat astua jalallaan
rohkeuden, rehellisyyden ja vilpittömyyden pelikentille. Joukkueemme takaa majapaikan sekä
jalkapallourasta haaveileville,
että jalkapallosta muuten vaan
nautiskeleville pojille. Emme
siis tarjoa paljon, vaan kaiken.
Koskaan ei ole myöhäistä liittyä
joukkoomme.
Joukkueena vastaamme myös

KPV organisaation asettamiin
haasteisiin, ja vastavuoroisesti
saamme käyttöömme organisaation vahvan taustatuen. Se
on ensiarvoista pyrittäessä laadukkaaseen, ohjattuun junioriharrastustoimintaan.
Vastuuvalmentajan apuna on riittävä
määrä koulutettuja valmentajia,
jolloin palloharjoituksissa pojat
saavat varmuudella yksilöllistä
ohjausta sekä tarvittavaa huomiota. Kordinaatiotaitojen kehittäminen on myös erittäin merkit-

tävässä roolissa tämän ikäisillä
lapsilla. Siksi nämä harjoitukset
suoritetaankin telinevoimistelutaitoisten, eli todella ammattimaisten ohjaajien johdolla. Muitakin resursseja tarvitaan kuten
joukkueenjohtaja, tiedotusvastaava, varustevastaava, rahastonhoitaja ja muut vanhemmat.
Hekin ovat luonnollisesti alansa
ammattilaisia. Kaikki tämä toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja
lasten parasta ajatellen. Tälläkin
hetkellä yli 30 poikaa saa naut-

tia edellä mainituista eduista ja
muusta kivasta, jota ryhmään
kuuluminen tuo mukanaan. Puhumattakaan siitä vanhempien
ryhmähengestä, jonka mukaansa
tempaavalta otteelta on vaikea
joukkueessamme välttyä.
Joukkueemme poikien välillä tavoitteet ovat tosiaan eritasoisia,
mutta harjoituksissa ja peleissä
kurinalaisuus, hauskanpito, sitoutuminen joukkuepelaamiseen
ja moni muu asia toteutetaan
aina yhteisin, ylevin periaattein.

Menneellä kaudella 2013 meillä
oli tarjolla n.140 jalkapallo/kordinaatioharjoitusta. Lisäksi pelasimme runsaasti paikallisia
harjoituspelejä, turnauspelejä
ympäri Suomen sekä K-P piirisarjaa. Syksyllä kävimme vielä
Helsingissä HJK kutsuturnauksessa mittelemässä voimiamme
Suomen ja Ruotsin ikäluokan
kovimpia joukkueita vastaan.
Meillä on ikimuistoinen kausi
taustalla ja monta vastaavaa
edessäpäin.
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Mitalit maistuvat KPV:n valkoisille. Takana vas. Atte Juurioja, Joe Valli, Emil Göös,
Aapo Möttönen, Eeli Hautamäki, Niklas Kjellbäck, Waltteri Koivisto ja alarivissä Lukas Häggblom, Tino Hautamäki, Jere Halonen, Johannes Moilanen, Miro Laxström
ja Vertti Värinen sekä edessä maalivahti Kalle Tuukkanen.
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2005 syntyneitä poikia riitti kahteen joukkueeseen. Tässä toinen mitalistien joukkue, takana Aleksi Korhonen, Samuli Huhtala, Oliver Viidanoja, Oliver Dahlhem,
Lukas Kronqvist, Julius Lankila, Verner Ylinen ja edessä Aleksi Tuukkanen, Arttu
Manninen, Veeti Hakala, Tommi Kerola ja Veeti Sinikallio.

Yhdessä eteenpäin
KPV:n -05 -pojilla on takanaan
ensimmäinen oikea pelikausi.
Mukana on ollut 30 poikaa.
Joukkueen vastuuvalmentajana
on toiminut Sebastian Tuukkanen, valmentajina Antero Kjellbäck, Kai Manninen ja Tom

Häggblom. Joukkueen huoltajana ja hengen nostattajana on
toiminut Antti Göös ja joukkueenjohtajana Mika Hautamäki.
Rahastonhoitajana on toiminut
Ann-Katri Lidsle. Harjoituksia on
kauden aikana ollut 75 ja otte-

luita 64. Tavoite on ollut opetella
pelaamaan yhdessä, samalla yksilöllistä taitotasoa kohottaen. Ensimmäisellä kaudella aikaa on kulunut tutustumisessa ja yhdessä
pelaamisen ja toimimisen opettelussa. Joukkue on osallistunut

piirisarjaan joka on ollut turnausmuotoinen. Piirisarjan lisäksi
olemme osallistuneet useisiin turnauksiin, mm. Kokkola-Cupiin
ja Ilves Cuppiin. Joukkueen vanhemmat ovat olleet tiiviisti tekemisessä mukana, niin talkoissa

kuin kentän laidalla kannustamassa. Ensimmäisen kauden aikana joukkueesta on muodostunut yhtenäinen, iloinen ja
jalkapallosta nauttiva. Tällä porukalla on hyvä lähteä kohti tulevaa kautta.

Ylärivi vasemmalta: Jaska Pensaari valmentaja, Juha Saarela valmentaja, Kalle Store, Mico Hämäläinen, Onni Santalo, Niko Jansson, Jere Kangasvieri, Joshua Peltoniemi,
Antti Lehto, Joel Kauppinen, Luukas Heikkinen, Pyry Pensaari, Daniel Frilund, Eemeli Mutka, Juuso Taipale, Tuomas Uusimäki valmentaja, Vesa Saarela valmentaja
Alarivi vasemmalta: Elmeri Isopahkala, Eetu Roiha, Elmeri Pinola, Lukas Piispanen, Joona Hohenthal, William
Mikkola, Isak Uusimäki, Emil Hakala, Patrik Kleimola, Teemu Manner, Valtteri Saarela, Leo Kaivola, Kaapo Haga, Wiljam Lankila

Kehitystä ja pelaamisen intoa
Joukkue aloitti toimintansa kesäkuussa 2013. Sitä ennen pojat
olivat harjoitelleet kerran viikossa jalkapallokoulussa joulukuun 2012 alusta alkaen. Kauden ehdoton kohokohta oli
Kokkola Cup, jossa pojat pääsivät haistelemaan oikeiden otteluiden tuomaa tunnelmaa. Pelit

antoivat pojille hienosti intoa
lajia kohtaan ja valmennus näki
mihin asioihin harjoittelussa pitää jatkossa kiinnittää huomiota.
Syyskuun alusta alkaen harjoittelimme 2 kertaa viikossa. Toinen
harjoitus oli poikien koordinaation kehittämistä ilman palloja
ja toinen harjoitus tehtiin pal-

lon kanssa. Kävimme lisäksi elokuussa pelaamassa harjoituspelejä Lohtajalla ja kohtasimme
syksyn aikana paikallisvastustaja GBK:n pariinkin otteeseen.
Ainakin tässä vaiheessa hyviä
vastustajia löytyy läheltä, mikä
on erinomainen asia! On ollut
hienoa huomata poikien kehit-

tyneen huimasti vuoden aikana
ja intoa lajia kohtaan on riittänyt. Joukkue pitää pienen tauon
harjoittelusta joulukuussa ja harjoittelee taas ensi vuoden alusta
alkaen 2 kertaa viikossa. Kiitokset pojille kaudesta 2013, tästä
on hyvä jatkaa. Hyvää ja rauhallista Joulua kaikille!. Valmennus
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Ylärivi vasemmalta: Laura Rintala, Ada Mannström, Roosa
Ojala, Eveliina Hakala, Anni
Kinnunen, Patricia Träsk, Janika Sillanpää, Emma Malkamäki ja Teija Laakkonen.
Eturivi vasemmalta: Emmi Peuraharju, Nea Hautamäki, Rebecca Dahl, Sinna Koivisto, Sara
Torppa, Neea Perkiö ja Keena
Koskela. Kuvasta puuttuvat
Milla Nykänen ja Heli Keiski.
Lisäksi joukkueessa ovat pelanneet Janni Laakso, Linda
Säätelä, Fanny Nykvist, Nanna
Nurmi, Karoliina Malviniemi,
Sofia Rintala, Frida Nyman,
Roosa Nyman, Nathalie Westman, Fanny Huuhka, Anna
Kettunen, Petra Saastamoinen ja Hanna Vainionpää.
Johto: Rolf Mannström, Pia
Mannström, Pasi Torppa, Tero
Isosaari, Kimmo Koskela ja
Pertti Salonen.

Nousu kuin joululahja
B-tytöt. Joukkue pelasi kuluneella kaudella B-tyttöjen valtakunnallista
1-divisioonaa.
Toiseen sarjakauteen lähdettiin
vuotta
kokeneempina.
Kevätkierros alkoi osaltamme
huhtikuun 13. päivä. Kevätkierroksen saldo yhdeksästä pelistä
oli viisi voittoa, kolme tasapeliä ja

yksi tappio maalierolla 24-7 ja 18
pistettä. Olimme lohkon kakkosia, joten saimme syyskierrokselle
lähdettäessä kaksi lähtöpistettä.
Syyskierroksen saldo yhdeksästä
pelistä oli kuusi voittoa, kaksi tasapeliä ja yksi tappio maalierolla
21-6 ja sijoitus toinen. Huomioitavaa oli, että syyskierros päättyi

osaltamme viiteen nollapeliin.
Syyskierroksen kohokohta meidän osalta oli hieno koko viikonlopun kestävä Rovaniemen reissu.
Syyskierros päättyi tähän loistavasti sujuneeseen Rovaniemen
reissuun, josta tuliaisina kahdesta
pelistä oli täydet kuusi pistettä.
Kautemme huipentui B-tyttö-

jen SM-nousukarsintaan, jossa
ensimmäisessä osaottelussa Eurassa hävisimme 4-0 ja kotona
hävisimme 3-0. Toisessa otteluparissa FC Honka 2 - Reipas ottelusarja päättyi Honka 2:n voittoon
8-3. (Honka 2:lla ei nousuoikeutta, koska Hongalla jo edustus
B-tyttöjen SM-sarjassa). Ensi kau-

teen lähtiessä joukkueesta vanhenee neljä tyttöä ja tilalle tulee yli
kymmenen tyttöä C-tytöistä, joten kaikki näyttää hyvältä ensi
kauteen lähdettäessä. Mutta kuten karsintapelit osoittivat on
töitä tehtävä vielä monella osaalueella ja paljon.
Pertti jj.

Joukkuekuvassa tytöt: Alarivi
vasemmalta: Melina Nurmi,
Sofia Rintala,Aino Malkamäki,
Janina Heikkilä, Nanna Nurmi,
Anna Kettunen, Nathalie Westman, Hanna Vainionpää, Petra
Saastamoinen. Ylärivi vasemmalta Fanny Huuhka, Roosa
Nyman,Camilla Mild, Jemina
Alavesa, Vilma Myllymäki,
Frida Nyman, Caroliina Malviniemi, Saija Seikkula

Syksyllä kuntohuippu
Kausi käynnistyi Joulukuussa
joukkueen suunnitelman mukaisesti peruskuntoharjoittein.
Peruskuntoa,
koordinaatiota
ja pallotaitoa harjoiteltiin yhteensä n.6 tuntia viikossa. Kauden 2013 päätavoitteeksi oli
asetettu Laura Kalmarin lopputurnaukseen pääsy, jonka eteen
tehtiin nyt kovasti töitä. Tiedossa oli myös valmentajille ja
joukkueen johdolle lisää haas-

teita ja suunniteltavaa, koska
joukkueemme
pelaajamäärä
kasvoi 30 pelaajaan 99-ikäryhmän liittyessä joukkueen vahvuuteen. Vuosi vaihtui, talvi
vaihtui kevääseen. Harjoiteltiin ja pelattiin harjoitus otteluita. Laura Kalmari turnauksen
Keski-Pohjanmaan piirin karsinnoista päästiin jatkoon aluekarsintoihin, jossa tie nousi pystyyn toukokuussa ja päätavoite

jäi saavuttamatta. Kevätkierros
pelattiin piirisarjaa, josta sijoituksena 2.sija. Tämä mahdollisti
nousun aluesarjaan syyskierrokselle. Syyskauden aluesarjapelit
olivat mielestäni tältä joukkueelta parasta näkemääni peliä.
10 ottelua, joista 9 voittoa ja lisäksi 48 tehtyä maalia…loistavaa
tytöt. Kauden päätteeksi saimme
nauttia sekä piirin- että aluesarjan mestaruuksista. Tämän jouk-

kueen yhteinen kokoonpano
päättyy tähän kauteen ja tytöt
siirtyvät harjoittelemaan B-tyttöjen joukkueeseen. Vielä oli
kuitenkin kauden tärkeä kohokohta edessämme, harjoitusmatka Espanjan Salouhun, jota
joukkueen johto oli valmistellut jo useamman vuoden. Iso
kiitos kuluneista vuosista kuuluu tytöille jotka ovat antaneet paljon omaa aikaansa ke-

hittyäkseen jalkapalloilijana ja
nuorina, valmentajille jotka sitoutuneesti ovat opettaneet ja
ohjanneet joukkuetta kehittymään, joukkueen johtajille jotka
organisoivat ja pitävät toiminnan yllä ja myös vanhemmille
jotka ovat tukeneet ja kannustaneet lapsensa tämän harrastuksen pariin. Onnea kaikille uusiin
haasteisiin .
T. Petri
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Ylärivi vasemmalta: Jemina
Kangas, Mette Perkiö, Neea
Kurri, Katriina Träsk, Venla
Jyrkkä, Wun Khamolet, Julia
Tuukkanen, Julia Kujala ja
Laura Vähätiitto.
Alarivi vasemmalta: Anniina
Liedes, Roosa Laine, Lotta
Mannström, Emmi Lehojärvi,
Sofie
Sällinen,
Oona-Fiina
Tuukkanen ja Jannika Träsk.
Kuvasta puuttuu maalivahti
Juulia Kalliokangas

Sisukas rinki
KPV:n 00- tyttöjen kulunut kausi
vedettiin läpi kapealla, mutta sisukkaalla ringillä. Piirisarjan peleissä koettiin tututtuun tapaan
iloja ja tuskia. Pelaajamäärän vä-

häisyys toi positiivisiakin tuulia
joukkueeseen. Tyttöjen oli sitouduttava niin harjoitteluun kuin
pelaamiseen tosissaan, kun vaihtomiehiä ei ollut kuin muutama.

Harjoituksissa pääpaino on ollut pienpeleissä ja aluepeleissä.
Joukkueen valmentajina toimivat
Jukka Lehojärvi ja Patrik Tuukkanen. Paati jää sivuun valmennus-

tehtävistä ja joukkue kiittää isosti
yhteisistä vuosista. Yhteishenki
joukkueella on aina ollut vahva
ja nyt on rinkiin saatu mukaan
lisää tyttöjäkin. ”Selviytymis-

vuoden” jälkeen on hyvä jatkaa
tiukkaa talviharjoittelua ja sen
jälkeen siirtyä ison kentän mittelöihin.

voitimme hienoin lukemin, kuudesta ottelusta viisi voittoa ja yksi
tappio.
Joukkuetta ovat valmentaneet
Henna Korkiakangas ja Joni Nygård, lisäksi joukkuetta pitkään
valmentanut Marko Palosaari
oli kevään mukana. Syksyllä kolmanneksi valmentajaksi joukkoon liittyi Jori Leskinen. Jojon
tehtävissä hääräsi Kirsi Leskinen
ja loppukaudesta mukaan hyp-

päsi Maarit Korkiakangas.
Joukkue kiittää pääsponsoreita
Meriusta ja SwanLinea sekä kaikkia pienempiäkin mutta yhtä tärkeitä sponsoreita.
Valmentajat ja jojot kiittävät tyttöjä kuluneesta kaudesta, teidän
kanssa on aina mukava olla ja
mennä. Te olette Joukkue isolla
J:llä.

Kuvassa vasemmalta ylhäältä:
Tia Leskinen, Jasmin Niemi,
Peppi Mahanen, Ella Siironen,
Charlotta Nygård, Jonna Korkiakangas, Olivia Wikström,
Ilona Saarinen. Kuvassa vasemmalta alhaalta: Sofia Seppälä,
Josefiina Sinikallio, Alexandra
Skog, Oona Salin, Riikka Kalliosalo, Ella Lilja, Leena-Kaisa
Petäjä.
Kuvasta puuttuvat
pelaajat:Senja Rintala, Julia
Salo.

Piirisarjassa ylivoimainen
T01 joukkue aloitti ensimmäistä
kertaa harjoittelun omana ikäryhmänä. Aikaisemmin olimme
samaa joukkuetta vuotta vanhempien kanssa.
Talvi meni kolmella viikkoharjoituksella, joista kaksi kipparissa ja
yksi koululla. Kesällä harjoitteltiin kahdesti viikossa ja pelattiin
paljon.
Kausi alkoi hieman kankeasti.
HelmiCupissa ja huhtikuussa pe-

latussa Pallojalka Cupissa joukkue teki yhteensä kolme maalia
11 pelissä. Tästä ei kuitenkaan
lannistuttu, vaan tytöt nostivat
päät pystyyn ja päättivät taistella
kovemmin.
Kesäkuun alussa oltiinkin Iisalmessa neljäntenä, kotona Kokkola Cupissa viidentenä ja viikko
sen jälkeen Tornio - Haparanda
Cupissa toisena.
Joukkue osallistui kesällä oman

ikäisten piirisarjan lisäksi myös
vuotta vanhempien piirisarjaan.
Omassa ikäryhmässä tuli voitto
kotiin mahtavin lukemin: 15 ottelusta 13 voittoa, yksi tasapeli ja
yksi tappio.
Vuotta vanhempien sarjassa kevät meni hieman heikommin,
seitsemästä ottelusta voitimme
ainoastaan yhden ja hävisimme
neljä. Syksyllä sitten pelasimmekin T13 kakkossarjaa jonka myös
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Joukkuekuvassa takarivissä valmentajat Jyrki Mild, Mika Lindholm, Ossi Rentola, Marko Sorvisto. Keskirivi vasemmalta: Johanna Varpaluoma, Nea Lilja, Juliana Thiel,
Veera Koskela, Tiia-Maria Hautamäki, Jasmin Tarvainen, Iida Laine, Fanny Lindholm, Tea Sundqvist, Mirella Palosaari. Eturivi vasemmalta: Janina Mild, Minja Uuskartano, Riina Sorvisto, Aliina Väliharju, Saana Koivisto, Olivia Ohtamaa, Eerika Malviniemi, Kaisla Keiski, Venla Klemets. Edessä vasemmalta maalivahdit Alina
Matilainen ja Fanni Rentola

KPV-02 tytöillä menestysten kausi
KPV-02 tytöt ovat harjoitelleet
ahkerasti huippuvalmentajien
ohjauksessa ja tällä kaudella on
menestyksestä saatu nauttia. Jokaisesta turnauksesta johon on
osallistuttu on pokaalit käyty hakemassa ja jostakin vielä tuplana

kahdella eri joukkueella. Lisähaastetta on myös haettu pelaamalla toisella joukkueella vuotta
vanhempien piirisarjassa jossa sijoituttiin hienosti kolmanneksi.
Joukkuehenki tytöillä on korkealla ja mikäpäs siinä silloin har-

joitellessa, kun kaikki tykkäävät
jalkapallon pelaamisesta.
Joukkueessa harjoittelee 22 iloista
tyttöä: Haapasalo Oona, Hautamäki Tiia-Maria, Keiski Kaisla,
Klemets Venla, Koivisto Saana,
Koskela Veera, Laine Iida, Lilja

Nea, Lindholm Fanny, Malviniemi Erika, Matilainen Alina,
Mild Janina, Ohtamaa Olivia,
Palosaari Mirella, Rentola Fanni,
Sorvisto Riina, Sundvik Tea, Tarvainen Jasmin, Thiel Juliana,
Uuskartano Minja, Varpaluoma

Johanna, Väli-Harju Alina.
Joukkueessa valmentavat huippuvalmentavat: ”Lido” Lindholm
Mika ja ”Tsoke” Sorvisto Marko
(menneellä kaudella myös Rentola Ossi)

Poikien päiväkirja Espanjan reissulta
Su: Lentokone saapui Barcelonaan klo 9.00, josta jatkoimme
bussilla Salouhun. Ensimmäisenä päivänä vapaa aikaa oli runsaasti. Ohjelmassa oli tutustumista muihin pelaajiin ja kevyt
harjoitus, joka pidettiin alueella
olevalla futsal kentällä. Harjoituksessa tehtiin paljon erilaisia
pallon hallinta harjoituksia ja lopuksi pelasimme.
Ma:Aamulla heräsimme klo 7.30
ja klo 8.00 oli aamupala. Klo 9.00

KPV:n -01 pojat pääsivät Saloun jalkapalloleirille Espanjaan. Vas. Alec Biskop, Tuukka
Haapasalo, Jami Halonen ja
Nicklas Siironen

lähti minibussi kohti harjoituskenttää, jonne matkaa oli n. 1
km. Harjoitus pidettiin tekonurmella, harjoitus kesti n. kaksi tuntia. Harjoituksen jälkeen oli ruokailu ja tunnin lepo. Vapaa aikaa
oli noin kaksi tuntia, jonka jälkeen oli toisen harjoituksen aika.
Harjoituksen teemana oli puolustus pelaaminen.
Ti: Herätyskellot soivat klo. 7.30
ja aamupala oli klo. 8.00.
Harjoitus alkoi klo. 9.30. Harjoitus oli kevyt, koska illalla oli peli
Espanjalaista joukkuetta vastaan.
Peli ei mennyt tuloksellisesti niin
hyvin, mutta tärkeintä ei aina ole
voitto. Peli päättyi 6-1. Saimme
puolellemme kolme Espanjalaista
pelaajaa, jotka pelasivat (Reus
joukkueessa).
Ke: Jälleen kerran aikainen herätys ja harjoitus oli klo. 9.30. Harjoituksissa panostettiin enem-

män hyökkäys peliin. Illalla oli
taas peli ja sekään ei mennyt täysin nappiin, takkiin tuli 6-0.
Illalla syötiin pizzaa ja katsottiin
peliä, Barca-Milan.
To: Tällä kertaa herätys oli vielä
aikaisemmin, klo. 6.00 ja aamupala oli klo. 6.30.
Salousta lähdimme bussilla kohti
Barcelonan lentokenttää. Lento
kesti n. 4 tuntia. Kokkolassa
olimme klo. 22.30.
Vapaa ajalla pelasimme minigolfia, uimme altaalla (ilmat n .+
15-31), pingistä ja vietimme aikaa pihalla yhdessä.
Ruoka oli viikolla tuttua esim.
makaroonia, pastaa, lihaa, kanaa
yms. Todella maukasta.
Saimme monia uusia ystäviä ympäri Suomea.
T. Alec Biskop, Tuukka Haapasalo,
Jami Halonen ja Nicklas Siironen
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Eturivi vasemmalta Milena
Karjalainen, Tuuli Hollström,
Piita Kytölaakso, Sofia Haakana, Olivia Ohtamaa (02),
Frida Lindholm, Nenna Jansson, Pinja Hertteli, Alisa Martikainen. Keskellä vasemmalta
Veera Hautakoski, Nelli Siirilä,
Vilma Känsälä, Jenna Haakana, Oona Ojala, Anna Koskela, Aliisa Viidanoja. Takarivi
vasemmalla Emma Skähl, Tuulia Harju, Teea Jestoi, Mirjami
Rinne Lisäksi joukkueessa pelaavat Iida Leskinen, Ada Nygård, Hilla Saari, Emma Vähärautio, Lotta Kultima ja
Caroliina Siironen.

Timantit, smaragdit ja safiirit
Päättynyt kausi on sujunut tytöiltä hyvin. Pelikokemusta
olemme saaneet runsaasti. Kausi
alkoi kahdella joukkueella jo
viime vuoden puolella kaupunginmestaruuskilpailuilla. Omaan
kunniakkaaseen Helmi Emotion
Cupiin otimme osaa Timanttien
ja Smaragdien sekä 03:sten voimin.
Ensimmäinen yli yön kestävä
kaukopelimatka tehtiin Iisalmeen Puma Girls Cupiin kesäkuussa. Sinne matkasimme
yhdellä 03-joukkueella huoltajineen. Heinäkuussa taistelimme
Kokkola Cupissa saaden tasaisesti sekä voittoja että tappioita
jälleen Timanttien, Smaragdien
ja nyt vielä Safiirien kokoonpanoissa. Kausi päättyi kahden
joukkueen turnaukseen Ylivieskaan Next Year Cupiin. Siellä

tyttöjen mitalitili saatiin avattua: Timantit nimittäin lähtivät
kotimatkalle Kokkolaan mitalit
kaulassaan rakkaan vastustajan
GBK:n kaaduttua pronssipelissä.

ja Juulia Rintala. Joukkueen rahastonhoitajina olivat Jaana
Haakana ja Janne Haakana sekä
huoltajina Tuula Hällback ja
Anne Saari.

Kauden piirisarjat pelattiin kolmella joukkueella: nollakolmoset osallistuivat omaan sarjaansa
ja nollanelos/nollaviitosporukka
04-sarjaan Timantteina ja Smaragdeina. Piirisarjan pelit sujuivat varsinkin nollakolmosilla erittäin hyvin. He voittivat
kaikki pelinsä.

Tyttöjä on ollut mukana tosi paljon; kesän aikana yli 30 pelaajaa
on harjoitellut aktiivisesti. Harjoituksia joukkueella on tänä
vuonna ollut noin 150 ja pelejä yli 80. Kauden lopussa vasta
joukkueeseen liittyneet 05-ikäluokan tytöt siirtyivät nyt syksyllä perustettuun 05/07-joukkueeseen, joten meidän tämän
hetkinen joukkueen pääluku on
25 tyttöä.

Päättyneellä kaudella joukkueenjohtajina toimivat Taija
Hollström ja Sirpa-Helena Karjalainen. Vastuuvalmentajana
olivat Petri Martikainen ja Jenni
Känsälä. Tuomas Rinne ja Niina
Harju toimivat valmentajina
apulaisinaan Anniina Rintapää

Kuluneen kauden tärkein tavoite
oli saada tytöt kehittymään sekä
yksilöpelaajina että joukkueena.
Tässä onnistuimme varsin hyvin. Jokainen pelaaja on kehitty-

nyt huimasti verrattuna kauden
alkuun. Tytöt ovat menneet kuluneen kauden aikana eteenpäin
todella paljon ja piirisarjan edetessä pelit vain paranivat. Tästä
on hyvä jatkaa joukkueen kanssa
kohti uutta kesää ja uusia pelejä.
Kokkola F10:n kummipelaajat
Viktoria Byskata ja Kaisa Kotka
ovat olleet hienosti mukana tyttöjen harkoissa aina kun ovat kerenneet ja päässeet paikalle. Ja
tytöt ovat ainakin omilla pallotyttövuoroillaan seuranneet
silmä kovana kummien pelaamista. Kaisa pääsi mukaan myös
omiin kauden päättäjäisiimme
lokakuussa Vesiveijarissa sekä
koko juniorijaoston päättäjäisiin Kiviniityn koululle Pyhäinpäivänä jakamaan hänen ja Viktorian nimikkopokaalit. Kiitos
kummeille.

Akatemia täytti kaikki odotukset
KPV:n akatemian kausi oli menestys. Kausi täytti kaikki odotukset, joita akatemialle asetettiinkin. Tavoitteena oli nuorten
pelaajien kasvattaminen kohti
aikuisten otteluita ja tiivis yhteistyö
edustusjoukkueen
kanssa. Yksi tehtävä oli myös
sopivan pelialustan tarjoaminen kokeneemmillekin pelaajille, joille edustusjoukkueeseen
pyrkiminen ei enää ole pääasia.
He puolestaan pystyvät akatemiatoiminnassa tukemaan ylöspäin pyrkiviä nuoria.
Sarjassa tuli lopulta sijoitukseksi kolmas. HBK ja TUS olivat
parempia. Sarja pelattiin kaksijakoisesti. Keväällä pelattiin
suurin osa Santahaan keinonurmella, koska se oli käyttökelpoinen ja kunnossa oleva kenttä.
Näin yritettiin vältellä hiekkakentän pelejä. Tosin Lohtajalla
hiekalle jouduttiin, kun lohtolaiset eivät suostuneet keväällä tekonurmelle tulemaan.
Tuloksellisesti kausi alkoi hienosti kuudella voitolla. Tosin
tuossa vaiheessa kesäkuussa

edustukseen siirtyneet Niko Kalliokoski ja Toni Räisälä vielä häärivät toppariparina. Syksyä kohti
joukkue nuoreni ja sarjan loppua
mentiin jo lähes juniorijoukkueella, johon Jani Uski toi panoksellaan lihakset ja pelimiehen
kokemuksen.
Tiivis yhteistyö edustusjoukkueeseen voidaan kirjata ihan nimiksikin.
Kakkosdivisioonaa
kaudella 2013 pelanneista KPVedustuksen pelaajista nelosessakin kävi pelaamassa 18 pelaajaa (Jesse de Jong, Lauri Hakala,
Oskari Hinkkanen, Niko Kalliokoski, Jere Kentala, Riki Kuusela,
Mikko Laitala, Aki Lyyski, Joonas
Myllymäki, Tony Mäki, Farhan
Omar, Juho Paavolainen, Toni
Räisälä, Arttu Seikkula, Joni Vanhakangas, Oskar Ylimäki, Miika
Ritala, Richard Rajala).
B-junioreista ensi tuntumaa aikuisten peleihin otti kahdeksan
pelaajaa.
Joukkueen parhaat maalintekijät
jäivät kauas sarjan maalitykistä,
joka oli YPA:n Tapani Yrjölä 25
maalillaan. Akatemian maality-

kiksi nousi Oskar Ylimäki 6 maalia. Viiden maalin miehiä olisvat
Tuomas Hakala ja Farhan Omar.
4 maalia Jussi Lesoselle ja Jani
uskille. 2 maalia Jesse de Jong,
Niko Kalliokoski, Jere Kentala,
David Mamer, Niko Niemonen.
1 maali Tomi Harju, Harri Heier-

mann, Riki Kuusela, Mikko Laitala, Aki Lyyski, Juuso Myrskog,
Arttu Seikkula, Joni Vanhakangas.
Joukkueen valmennuksesta vastasi Antti Ylimäki, joukkueenjohdosta Tapio Hakala ja huollosta Timo Polso.

4.divisioona sarjataulukko
HBK
TUS
KPV akatemia
FC YPA 2
NoStars
Sääripotku
PeFF
IK Myran
Esse IK 2
K-Pallo
Såka
LoVe

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

17
15
15
12
11
9
8
7
7
3
4
3

4
3
1
3
3
7
5
6
5
4
0
1

1
4
6
7
8
6
9
9
10
15
18
18

91-19
66-31
48-25
53-36
44-38
45-36
37-46
35-35
35-35
25-75
25-75
25-78

55
48
46
39
36
34
29
26
26
13
12
10

Tulevista koitoksista tiedossamme on piirisarjan lisäksi
ainakin
marras/joulukuussa
järjestettävät ”kaupunginmestaruuskisat”, helmikuussa pelattava Emotion HelmiCup sekä
ensi kesän Kokkola Cup. Näiden
turnausten lisäksi hankimme
jälleen peli- ja matkustuskokemusta ainakin yhdestä tai kahdesta kauempana Kokkolasta pelattavasta turnauksesta.
Toivotammekin kaikki vuosina
2003 ja 2004 syntyneet jalkapallosta kiinnostuneet nuoret neidit
lämpimästi tervetulleiksi KPV tytöt E03/04 -joukkueeseen.
Terveisin valmentajat
Petri, Jenni, Tuomas,
Jari ja Niina sekä jojot
Taija ja Sirpa-Helena

Niko valmentaa
akatemiassa
Nelosessa pelaava KPV:n nuorten pelaajien kehitysjoukkue
KPV-akatemia teki merkittävän
rekrytoinnin, kun Niko Kalliokoski ottaa valmennusvastuun akatemiassa. Valmennuksessa hänellä on apunaan Tapio
Hakala ja joukkueenjohtajana
Jouko Vierimaa.
Akatemia toimii tiiviissä yhteistyössä KPV-edustuksen kanssa.
Tavoitteena on kasvattaa nuorista edustustason jalkapalloilijoita sekä tukea KPV:n edustusta.
Niko käy parhaillaan UEFA Blisenssin tutkintoa Palloliiton
kursseilla. Pelivuosia ehti kertyä
edustustasolla neljätoista. Näistä
kaksitoista KPV:n edustuksessa.
Pelejä KPV:n edustuksessa kertyi
216 kappaletta, lisäksi on kaksi
kautta Jaron liigamiehistössä ja
lukuisia talvia futsalin SM-liigassa.
Meille tulee 3-5 yhteistä tapahtumaa viikkoon. Lisäksi tavoitteelliset nuoret tekevät omia
tai koulun harjoituksia, sanoo
Niko.
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Palkintosadetta taas juniorijuhlassa
KPV.n junioripäättäjäiset pidettiin perinteisesti Pyhäinpäivänä ja paikkakin oli tuttu eli
Kiviniityn koulun sali. Aamupäivän tilaisuuteen osallistuivat
pikkukenttien pelaajat (11-vuotiaat) vanhempineen. Ison kentän juhlat alkoivat heti pikkukenttien juhlan jälkeen.
Kaikkinensa juhlat vedettiin
läpi kuudessa tunnissa, mutta
juhlien valmistelu olikin paljon
isompi juttu. Voisi sanoa päiväkausien puurtaminen kiertopalkintojen ja muiden palkintojen
hankkimisessa ja palkinnoista
päättämisessä sekä ohjelman
suunnittelussa. KPV:n juniorivalmentajat ja joukkueiden toimihenkilöt olivat jälleen kerran tehneet erinomaisen työn,
jonka jälki näkyi sitten juhlan
sujuvana ja rikkaana etenemi-

Pikkukenttien
Sampo Rintala.

maalitykki

senä.
Tämä järjestelypuoli monesti jää
juhlaan osallistuvilta huomaamatta, joten ehkä edes tämän
lehden myötä on sekin puoli
hyvä tuoda esiin.
Juhlassa seuran puheenjohtaja
Olli Peltoniemi toi hallituksen
tervehdyksen junioriväelle. Pitkään seurassa vaikuttanut Olli
kertoi hauskoja muistoja omilta
junioriajoiltaan, edustusjoukkueen palaaja-ajaltaan ja vielä valmentaja-ajaltaankin. Kaikessa
sanomassa välittyi Ollin ajatus
siitä, että teitpä mitä hyvänsä,
tee aina parhaasi ja uskalla
panna itsesi likoon. Itsesi likoon
laittamista arvostetaan aina.
Tilaisuuden juontaja Pasi Torppa
hauskuutti yleisöä stand up –tason huumorillaan, joka upposi
niin tilaisuuden nuoriin kuin
heidän vanhempiinsakin.
Kauden arvokkaimmat palkinnot olivat vuoden junioreiden
palkinnot. Vuoden poikajunioriksi juniorivalmentajat valitsivat tasaisen kovasta 95-ikäluokasta Jesse de Jongin ja
tyttöjunioriksi 96-ikäluokkaa
olevan Sinna Koiviston. Jesse
pelasi kauden aikana edustuksessa kakkosdivisioonaa sekä
akatemiassa nelosta. Sinna on
B-tyttöjen maalivahti, jolla on
takana erinomainen kausi.
Vuoden pikkujunioreiksi valittiin pojista 02-ikäluokkaa edustava August Enfors ja tytöistä
04-ikäluokkaa oleva Ada Nygård.
Ikäluokan huippupelaajat palkittiin Eeva-Kaarina Lampisen kiertopalkinnoilla Neea Kurri (Dtytöt), Roosa Nyman (C-tytöt)
ja Emmi Peuraharju (B-tytöt).

Hanna Vainionpää sai entisen
KPV-pelaajan ja puheenjohtajan Kalle Hongellin ”Onnellista
aikaa KPV:ssa”-pokaalin. Tytöillä
avainpelaajien kentällinen koostui ison kentän pelaajista. Sinna
Koivisto oli vuoden maalivahti,
Emma Malkamäki vuoden puolustaja, Frida Nyman vuoden pelintekijä, Anni Kinnunen vuoden hyökkääjä ja Iida Saarinen
fair play pelaaja.
Tytöissä maalikuninkaan pokaalit menivät Nathalie Westmanille (isot kentät) ja Janina
Mildille (pikkukentät). Pojissa
maalikuninkaan pokaalin saivat Tom Åstrand (isot kentät)
ja Sampo Rintala (pikkukentät).
Poikien perinteisistä kiertopalkinnoista Celtic-tauluun jouduttiin jo hankkimaan uusi
hopealaatta tulevia vuosia varten. Vuodesta 1972 kiertäneeseen tauluun on jo kertynyt 42
kaiverrusta. Salistakin löytyi
monta henkilöä, joiden nimet
ovat Celtic-taulussa mm. junioripäällikkö Petri Gustafssonin
ja tilaisuuden juontaja Pasi Torpan.
Vuoden 2013 kaiverruksen Celtic-tauluun sai 2000-ikäluokkaa oleva Jusa Ihalainen. Junioripäällikkö Petri Gustafsson
puolestaan päätti antaa ”jalkapalloilu on ykkönen” pelaajapatsaan tulevaksi vuodeksi Valtteri Palosaaren vitriiniin. Leo
Torpan lahjoittaman pelimiehen
kengän sai Juho Paavolainen.
Vuoden taitopelaajat ratkesivat
vasta junioripäättäjäisiä seuraavana päivänä pidetyssä piirin
taitokisassa. Pojista Vänin taitopelaajia ovat Noa Lehtonen (pikkukentät) ja Jusa Ihalainen (isot

Vuoden pikkujunioreiksi nimettiin August Enfors ja Ada Nygård.
kentät). Tytöistä Vänin taitopelaajia ovat Tuuli Hollström (pikkukentät) ja Hanna Vainionpää
(isot kentät).
Eikä ne valmentajatkaan ilman
palkintoja jääneet. B-tytöt SMsarjan kynnykselle luotsannut
Rolf Mannström valittiin vuoden
valmentajaksi. Pikkukenttien tehovalmentajan palkinnon sai
Marko Lehtonen ja Matti Suho-

sen valmentajapalkinnon Petri
Rintala. Vuoden toimihenkilön
palkinnon sai akatemian huoltaja Timo Polso.
Juniorijaoston tinaruusuja jaetaan aktiivisesti toiminnassa
mukana oleville äideille. Tänä
vuonna ruusun saivat Susanna
Lindholm, Jenni Känsälä, AnnaKaisa Paananen ja Kirsi Leskinen.
Jouko Vierimaa

Tähtipelaajien sikermä POJAT 2013
Ikäluokka

Ahkerin harjoittelija

Fair Play-pelaaja Edistynein pelaaja

Tehopelaaja

Hengenluoja

Pallo-siskojen stipendi

P05

Tino Hautamäki

Veeti Sinikallio

Eeli Hautamäki

Joe Valli

Johannes Moilanen

Aleksi Korhonen

P04

Onni Tynjälä

Kasper Brandt

Juuso Tanttinen

Niilo Ovaskainen

Kasper Nielsen

Ville Haapaniemi

P03

Miska Hyyppä

Joona Kallio

Anton Korkiakangas

Joonas Paananen

Arttu Möttönen

Otto Kovalainen

P02

Niklas Svärd

Joni Hollström

Niilo Aalto

Joona Mild

Elmeri Lahti

Niko Peltokangas

P01

Johannes Juvila

Oskari Ojala

Nicklas Siironen

Jami Halonen

Alec Biskop

Jaakko Juvila

P00

Joni Ahola

Jimi Hackspik

Viljami Koskela

Severi Kähkönen

Kalle Rättyä

Samu Lahti

P99

Atte Peuraharju

Eetu Peuraharju

Eetu Saari

Miska Rahkonen

Oskari Saviranta

Robin Skog

97-98 B2

Aku Lehojärvi

Valtteri Palosaari Jarkko Takkunen

Otto Marjelund

Antto Äyhynmäki

Lassi Matilainen

B1

Riku Uuskartano

Daniel Storrank

Tom Åstrand

Lasse Känsälä

Sami-Petteri Mäkinen

Tatu Mäki

Tähtipelaajien sikermä TYTÖT 2013
Ikäluokka

Ahkerin harjoittelija

Fair Play-pelaaja Edistynein pelaaja

Tehopelaaja

Hengenluoja

Pallo-siskojen stipendi

T04

Alisa Martikainen

Aliisa Viidanoja

Emma Skähl

Hilla Saari

Pinja Hertteli

Tuulia Harju

T03

Tuuli Hollström

Anna Koskela

Nenna Jansson

Frida Lindholm

Oona Ojala

Vilma Känsälä

T02

Fanny Lindholm

Riina Sorvisto

Veera Koskela

Janina Mild

Iida Laine

Fanni Rentola

T01

Oona Salin

Julia Salo

Olivia Wikström

Jonna Korkiakangas

Tia Leskinen

Riikka Kalliosalo

T00

Emmi Lehojärvi

Roosa Laine

Sofie Sällinen

Julia Kujala

Jannika Träsk

Oona-Fiina Tuukkanen

T99-98

Petra Saastamoinen

Vilma Myllymäki Fanny Huuhka

Karoliina Malviniemi

Aino Malkamäki

Anna Kettunen

B-tytöt

Janika Sillanpää

Teija Laakkonen

Roosa Ojala

Laura Rintala

Ada Mannstöm

Patricia Träsk

PALLOVEIKKO Syksy 2013
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Eeva-kaarina Lampisen lahjoittamista pokaaleista pääsivät osallisiksi nämä nuoret pelaajanalut Neea Kurri, Roosa Nyman ja Emmi
Peuraharju.

Maalitykkeinä kunnostautuneet Tom Åstrand ja Nathalie Westman.

Vuoden parhaat
Juniorijaosto on vuosittain
nimennyt parhaan poikapelaajan vuodesta 1984 ja tyttöpelaajan vuodesta 2003. Pitkäikäisin junioripalkinto on
Väinö Paavolaisen vuonna
1970 kehittämä Celtic-taulu.
Vuoden poikajunioreiksi on
valittu Tommi Syrjälä, Peter
Lågland, Jyrki Mild, Jari Pussinen, Tommi Pikkarainen,
Marko Sorvisto, Petri Haapasalo, Janne Ahtinen, Ville
Laakkonen, Tero Koskela, Kenneth Granlund, Teemu Parpala, Miika Koppinen, Jukka
Hakala, Miika Koppinen,
Petri Piispanen, Henri Myntti,
Niko Kalliokoski, Ilari Nikula,
Tommi Kauppinen, Jimi Tuomaala, Arttu Seppälä, Joonas
Pennanen, Matias Nygård,
Petteri Forssell, Jussi Laakso,
Kim Palosaari, Harri Hujanen
Mikko Laitala ja Jesse de Jong,
joka oli 30:s vuoden juniori.
Vuoden tyttöjunioreita on
valittu 11 kertaa. Tittelistä
ovat päässeet osallisiksi Sara
Myntti, Henna Kuusela, Elisa
Nikula, Emmi Alanen, Hanne
Ojanperä, Emmi Niskakangas, Lotta Sorvisto, Paula Alajuuma, Janni Laakso, Ada

Jusa Ihalainen sai nimensä Celtic-taulun voittajien komeaan
joukkoon.

Mannström ja Sinna Koivisto.
Celtic-taulua on pitänyt
Pekka Kuusela kahteen otteeseen ja lisäksi Pasi Torppa,
Pekka
Kovalainen,
Jukka
Asiala, Markku Hohentahl,
Petri Gustafsson, Arto Palosaari, Esa Ihalainen, Peter Lågland, Kimmo Sikkilä, Esa Jokisalo, Vesa Heikkinen, Marko
Lehtonen, Mikko Lilja, Lauri
Kanerva, Risto Salminen,
Petri Peltoniemi, Tero Koskela, Mikko Sorvisto, Sami
Vähärautio, Ari Kangasniemi,
Petri Piispanen, Tuomo Paavolainen, Matti Alajoki, Tuomas
Herlevi, Samuli Moilanen, Ilari
Nikula, Juuso Tuomaala, Mico
Uusitalo, Tuomas Kiiskilä, Olli
Lamminen, Henri Wennström,
Patrik Byskata, Kim Palosaari,
Konsta Tastula, Arttu Seikkula,
Saku Ahonen, Juho Paavolainen, Tom Åstrand, Sami-Petteri Mäkinen, Riku Uusikartano, Oskari Saviranta ja Jusa
Ihalainen.
Aika moni näistä pelaajista
on vuosien varrella pukenut
seuran edustusjoukkueen pelipaidan ylleen, usea on yltänyt
maajoukkueisiin ja jopa ulkomaille ammattilaiseksi saakka.

Juniorijaoston ruusuilla kiitettiin Anna-Kaisa Paanasta, Jenni Känsälää ja Kirsi Leskistä.

POJAT VIHREÄ SYDÄN
IKÄ

Ikäluokka

2013
Pokaali

2013
Lautanen

P9

P04

Roope Nadasi

Jere Toivainen

P10

P03

Tomi Porkola

Joona Peltoniemi

P11

P02

Mikko Rinne

Santeri Mäkinen

P12

P01

Tuukka Haapasalo Otto Pura

P13

P00

Kasperi Keiski

Aksu Matilainen

P14

P99

Aleksi Seppälä

Erik Renlund

P15

97-98 B2

Mikko Kinnunen

Tommi Möttönen

P16

B1

Jouni Ahvenkoski Joonas Myllymäki

TYTÖT VIHREÄ SYDÄN
IKÄ

Ikäluokka

2013
Pokaali

2013
Lautanen

T9

T04

Sofia Haakana

Emma Vähärautio

T10

T03

Teea Jestoi

Piita Kytölaakso

T11

T02

Venla Klemets

Tiia-Maria Hautamäki

T12

T01

Senja Rintala

Alexandra Skog

T13

T00

Juulia Kalliokangas Katriina Träsk

T14-15 T99-98

Melina Nurmi

Saija Seikkula

T16

Nea Hautamäki

Milla Nykänen

B-tytöt

Joukkueet Kakkosessa
Kakkosen pohjoislohkossa kaudella 2014 KPV:n vastustajina
ovat: GBK Kokkolasta, FC YPa
Ylivieskasta, JBK Pietarsaaresta,
OLS ja OPS Oulusta, AC Kajaani,
PS Kemi, PK-37 Iisalmesta ja TP47 Torniosta.

Jääkiekon parista tunnettu Jani Uski 01-poikiensa kanssa.

Lohko pelataan kolminkertaisella systeemillä eli joukkueet

kohtaavat sarjassa toisensa kolmesti kauden aikana. Lohkon
voittaja selviytyy Ykkösen karsintoihin ja kaksi viimeistä putoaa
Kolmoseen. Kakkosen lohkojen
voittajat pelaavat pareittain karsinnan, jonka voittajat nousevat
Ykköseen. Lisäksi Kakkosten huonoin kahdeksanneksi sijoittunut
putoaa Kolmoseen.
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Taitokisoista kolmelle
K-P:n piirin mestaruus
Piirin taitokisat järjestettiin 3.11. Kokkolassa. Sarjojen C15 – D12 voittajat ja kultamerkkiin yltäneet saivat luvan osallistua
SM-kisoihin 23-24.11. Porissa. Lajin hieman
laskevasta suosiosta kertoo se, että C-15 pojissa ei ollut osanottajia lainkaan ja D-12
pojissakin vain yksi. Osanottajarikkain oli
E-11 poikien sarja, jossa kilpaili 31 poikaa.
KPV:n junioreista piirin mestareiksi selvisivät Noa Lehtonen, Olivia Wikström ja Tuuli
Hollström. Kultamerkkisuoritukseen ylsivät Noa Lehtonen, Henri Iivonen ja Tuuli
Hollström. Seuraavassa sarjojen voittajien ja
KPV:sta kisoihin osallistuneiden pistemäärät sekä merkkisuoritukset.

5) Akseli Matilainen 85, 0 (P).

Tytöt

D12: 1) Tomi Koutonen FC YPa 95,9 – ainut
osallistuja.

C15 – 3 osallistujaa: 1) Veera Vääräkoski FC
YPa 74,2.

E11 – 31 osallistujaa: 1) Joel Häggblom GBK
79,5, 2) Santeri Mäkinen 85,9 (H), 5) Pietro
Kytölaakso 97,6 (H). Lisäksi KPV:sta olivat
mukana Elmeri Lahti 108,7 (P), August Enfors
110,3 (P), Niklas Svärd 113,8 (P), Joni Hollström 117,4 (P), Joona Mild 117,4 (P), Aaron Tarvainen 122,9 (P), Elias Mikkola 122,9
(P) ja Jaan Virkkala 131,0.

C14 – 5 osallistujaa: 1) Vilma Sjöholm Jaro
77,5, 3) Hanna Vainionpää 89,1 (H), 5) Petra
Saastamoinen 115,3 (P).

E10 – 14 osallistujaa: 1) Noa Lehtonen 81,4
(K), 5) Tomi Porkola 106,4 (H), 6) Arttu Möttönen 110,2 (H) ja Benjamin Rintala 115,7 (P).
F9 – 20 osallistujaa: 1) Alvar Lerbacka GBK
77,7, 2) Henri Iivonen 78,7 (K), 5) Petteri Uusitalo 86,8 (H), 6) Veeti Hyytinen 87,6 (H).
Lisäksi KPV:sta Onni Tynjälä 98,2 (P), Valtteri Pinola 110,3 ja Juuso Tanttinen 111,9.

Pojat
C15 – ei osallistujia.
C14 – 5 osallistujaa: 1) Sergei Eremenko FF
Jaro 71,8.
D13 – 7 osallistujaa: 1) Daniel Slotte GBK
72,0, 3) Jusa Ihalainen 77,3 (H=hopeamerkki),
4) Severi Kähkönen 83,7 (P=pronssimerkki),

F8 – 22 osallistujaa: 1) Jani Mäenpää GBK
82,7, 4) Akseli Mikkola 97,0 (H). Lisäksi
KPV:sta olivat: Aatu Paananen 100,7 (H), Lukas Häggblom 102,8 (H), Vertti Värinen 105,0
(H), Tino Hautamäki 128,3, Joe Valli 133,0 ja
Niklas Kjellbäck 147,7.

D13 – 7 osallistujaa: 1) Monica Hagström,
GBK 66,4.
D12 – 8 osallistujaa: 1) Olivia Wikström
120,3 (P), 3) Emmi Lehojärvi 127,0 (P), 5)
Jonna Korkiakangas 128,8, 6) Seija Rintala
133,0, 7) Tia Leskinen 135,0, 8) Alexandra
Skog 146,0.
D11 – 12 osallistujaa: 1) Jennie Lillas Jaro
97,7, 3) Janina Mild 126,4 (P), 4) Nea Lilja
141,3, 6) Julia Salo 142,1 ja lisäksi KPV:sta
Fanny Lindholm 152,3.
E10 – 9 osallistujaa: 1) Janina Käld GBK
100,9.
F9 – 6 osallistujaa: 1) Rebecca Sandnäs FC
Jaro 118,7.
F8 – 3 osallistujaa: 1) Tuuli Hollström 108,1
(K), 2) Milena Karjalainen 124,5 (H).

Mestarit
mestaroitiin
futisgolfissa
Esa Korhonen ja Vesa Kallio veivät nimiinsä kuudennen futisgolfin. Ex-suomenmestarien vm
-1969 tulos, hcp 68, oli neljä alle
kentän ihanteen. Toiseksi tuli
Kokkola-lehden joukkue Timo
Varila-Jouko Pensaari ja kolmanneksi Protan Oy:n kaksikko
Reino Styrman-Sami Styrman.
1. Esa Keski-Korhonen – Vesa
Kallio KPV 68, 2. Jouko Pensaari – Timo Varila Kokkola –
lehti 69, 3. Reino Styrman –
Sami Styrman Protan Oy 70, 4.
Harri Viljanen – Eino Airaksinen
Telia Sonera Finland Oyj 71, 5.
Timo Sammallahti – Pål Friis
Fennia Ryhmä 74, 6. Matti Leskelä - Mikael Rauma Opkk Kokkola 76, 7. Jouko Pihlajamaa –
Matti Paasila Bothi Invest Oy
I 78, 8. Hannu Timmerbacka
– Vesa Pihlajamaa Bothi Invest
Oy II 79, 9. Risto Pouttu – Ossi
Penttilä Pouttu Consult/Kaustisen Hammaspalvelu Oy 80.
Pisimmän avauksen väylä 8 löi
Harri Viljanen ja lähimmäksi
lippua väylällä 9 löi Esa KeskiKorhonen.

Kokemuksen suulla sanottua

Ismo Gustafsson ja Rainer Kotka lähdössä kannustamaan.
- Näkyy, että taktiikka alkaa olla
iskostunut kaikille. Vaikka parannettavaa aina riittää, sellainen
yleisfiilis ja pelaamisemme ovat
nyt tosi hyvällä tasolla. Monesti
on voivoteltu, että pelasimme hyvin, mutta emme saaneet tulosta.
Nyt olemme kääntäneet tiukkoja
otteluita hyviksi tuloksiksi. Tämä
on kuitenkin tulosurheilua. (Niklas Moisander)
- Jalkapallokulttuurin kehittämisessä ei saavuteta pikavoittoja. Rakentaminen tapahtuu erityisesti
seurayhteisöissä. Vahva lajikulttuuri säteilee kaikille tasoille; auttaa kehittämään olosuhteita ja valmennusta, tuo harrastajia, joista
muutamat nousevat kansalliselle
tai jopa kansainväliselle huipulle.
(Timo Marjamaa)
- Meille on tärkeää ensi EM-karsintoja ajatellen päästä parempaan arvontakoriin. Silloin meillä on paremmat mahdollisuudet päästä
kisoihin. Kuulumme sinne, jos
vain pelaamme sillä tasolla, johon
tiedän meidän pystyvän. (Kasper
Hämäläinen)
- HJK:n tasoinen ryhmä pärjäisi
ihan hyvin USA:n MLS-liigassa. Pelit ovat kuitenkin monessa maassa
hyvin erilaisia sisäisesti ja tästä
johtuen vauhdissa on eroja. Suomessa tempo saattaa kadota loppua kohden. Esimerkiksi Englannissa pelaajat pystyvät tekemään

väsyneinäkin hyviä ratkaisuja.
Näkyvin ero on kuitenkin katsomoissa. Muualla ne pullistelevat.
(Teemu Tainio)
- Paikasta kentällä on taisteltava joka päivä aivan uudella tasolla. Niin EM-kisoissa kuin täällä
Umeåssa olen saanut huomata,
että tilannekovuuteni vaatii kehittämistä. Toivon, että pystyn
nousemaan monipuoliseen rooliin ja pääsen tukemaan joukkuetta vapaammin hyökkäyssuuntaan. (Emmi Alanen)
- Pelasin mielessäni tilanteita,
joissa voitin kaksinkamppailut ja
annoin aina ottelun ensimmäiset syötöt varmasti omille. Pelaajien on myös hyvä muistaa, että
itse peli ei muutu, vaikka ottelun
merkitys statukseltaan olisi tärkeä.
(Anne Mäkinen)
- Tämän porukan kanssa on aina
kiva olla yhdessä. Meillä on ihan
loistavaa jutunheittoa, ja kaikki
osaavat nauraa myös itselleen. Pari
pelaajaa tekee tosi hyviä videoita.
Katsomme niitä yhdessä ja nauramme ihan vedet silmissä. Otteluilta odotan, että pidämme kentällä hauskaa ja pelaamme hyvin.
Tosissaan, mutta ei hampaat irvessä. (Tinja-Riikka Korpela)
- Lasten kanssa liikunnallisuus on
tärkeintä. Riittää, kun joku aikuinen tai vanhempi nuori on katsomassa, että harjoitusympäristö on

turvallinen ja pelit saadaan käyntiin. Ei siellä tarvitse kädestä pitäen
opastaa miten sormet ja polvet tulee maalivahdilla olla. Ne ovat toisarvoisia asioita, jotka opetellaan
sitten myöhemmin. (Antti Niemi)
- Suomen pelissä on kuitenkin potentiaalia. Luoviin ratkaisuihin
pystyvä pallotaitava ja väkivahva
Emmi Alanen on yksi villeistä korteista. Hän ennakoi peliä oivaltavasti, pystyy murtaviin syöttöihin
ja haastaa vaarallisesti. (Taru Nyholm)
- 9- tai 11-vuotiaasta on mahdotonta sanoa kuinka hyvä hän on
kaksikymppisenä. Totta kai huipputalenteista näkee tuolloin jo
viitteitä, mutta haitat ovat melkeinpä suurempia kuin hyödyt.
Liian aikaisen tasoerottelun takia
Suomessa menetetään monta tyttöjalkapalloilijaa kokonaan lajin
ulkopuolelle. (Andrée Jeglertz)
- Maalissa pelaaminen vaatii pokkaa ja rautaisia hermoja. Luonnetta on vaikea opettaa, mutta
asenteen voi. Maalivahtivalmennuksen perimmäisenä tavoitteena
on tehdä maalivahteja, joilla on
asenne kohdallaan ja jotka haluavat ottaa maalivahdin vastuullisen
roolin. (Riku Pennanen)
- Rakkaus lajia kohtaan on liian
syvä. Jatkan niin pitkään kuin jalat kantaa. Se fiilis, mikä onnistumisista tulee, on sanoin kuvaamaton. (Mikael Kopteff)
- Suomalaisten tyttöjen ja naisten heikko itseluottamus heijastuu yhteiskunnasta. Suomessa jokaisen yläpuolella on aina pomo,
jota tulee elätä ja kunnioittaa. Hyvän ottelun pelannut tyttöpelaaja

Koulupoikien pelaamisen iloa
Rautatientorilla 1958. Valkopaitaisesta yhteislyseon joukkueesta ovat kuvassa Jouko Kuha
ja Kalevi Jyrkkä, taaempana.
Peli päättyi 0-0.

saattaa sanoa ottelun jälkeen, ettei pelannut mielestään hyvin.
Hän haluaa olla nöyrä ja miellyttää valmentajaa, pomoa. Tyttöjen
itseluottamusta pitää kasvattaa,
ja se on osaksi valmentajien vastuulla. Positiivista palautetta tulee
antaa tarpeeksi, jotta pelaajat oppivat käsittelemään myös kritiikkiä. (Andrée Jeglertz)
- Houkuttimena olemme käyttäneet sellaista metodia, että mitä
useampi pelaaja joukkueesta kouluttautuu tuomariksi, se paremmin
joukkue saa otteluita tekonurmikentille hiekkakenttien sijaan. (Topias Tuira)
- Tiedostin aina, että jos haluan
joskus pelata maailman huipulla,
niin mitään notkahduksia ja taukoja ei treenaamiseen saa tulla.
Jos satoi kaatamalla vettä, niin
etenkin silloin lähdin potkimaan,
koska tiesin, että kukaan muu ei
ainakaan ole pelaamassa. (Mikael
Forssell)
- Leiki paljon pallon kanssa. Se on
asia, jota ulkomailla korostetaan,
mutta Suomessa ei valitettavasti
niinkään. Liikkuvuutta ja fysiikkaa voi kehittää myöhemminkin,
mutta tekniikka tulee oppia nuorena. (Mikael Forssell)
- Mikään unelma ei ole liian suuri.
Usko omaan tekemiseesi ja siihen,
että kaikki on mahdollista. Pyri

aina myös eteenpäin. Mulle s sopimus Chelseaan oli 17-vuotiaana
vain nimi paperissa, ei mikään loppusaavutus. Halusin myös onnistua siellä ja kehittyä paremmaksi.
(Mikael Forssell)
- Tälle kaudelle olemme linjanneet niin sanotun Lex Fandelin,
eli joka kerta kun tuomarin fyysistä koskemattomuutta loukataan, päättyy tilanne pelaajan
kentältä poistamiseen ja ottelun
keskeyttämiseen. Pelikiellot eivät
enää tunnu riittävän, joten meidän erotuomarien toive on se, että
hölmöilyistä rangaistaisiin entistä
herkemmin esimerkiksi pistemenetyksillä. (Topias Tuira)
- Iso rinki tuo myös mukanaan kilpailun pelipaikoista. Pelaajien treeniaktiivisuus kohenee, kun paikka
seuraavan pelin kokoonpanoon ei
ole itsestäänselvyys. (Olavi Similä)
- Haluan painottaa kahta osaaluetta: joukkueena pelaamista
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sekä yksilöiden löytämistä
ja huomaamista. Ei tyydytä nuorempien kohdalla siihen, että
pallon saa potkaistua pois, vaan
opetetaan potkaisemaan se heti
kaverille. (Lasse Nikander)
- Oheiset lainaukset ovat Helsingin
Pallo-Poikien Junnulehdestä ja Palloliiton Maali-lehdestä.
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Espanjan auringon alla

Vieraat
isäntineen
Saloun
harjoituskeskuksessa.
Barcelona/Salou
Matkapäiväkirja 15. - 22.10.2013
Tiistai 15.10.2013
Klo 05:45 joukko hyväntuulisia matkaajia on kokoontuneena
Kokkolan urheilutalon pihalle valmiina lähtöön. Matkalaukut asetettiin linja-auton tavaratilaan
ja lähdettiin kohti Helsinki-Vantaata. Linja-autossa kokoontuessamme muodostui heti alusta
hyvä ja tärkeä käytäntö. Otetaan
luku kuului aina välillä Tuulan
suusta. Tällä oli hyvä varmistaa
matkan edetessä, että kaikki oli
aina mukana kun jatkettiin matkaa. Lentoasemalla selvisi, että
check-in tehdäänkin automaattipäätteillä, mutta kyllä se hyvin onnistui pienen opastuksen jälkeen.
Kirjautumisen jälkeen laukut hihnalle ja turvatarkastukseen. Kansainvälisellä puolella ehdittiin jo
aloitella shoppailut vielä ennen
lentoa. Laskeuduimme Barcelonaan klo 18:55 paikallista aikaa,
ilta alkoi jo hämärtyä. Saatuamme
matkalaukut, aiemmin saatujen
ohjeiden mukaan otimme puhelun matkanjärjestäjään Pelimatkat
Oy:n Sampo Kemilään. Linja-automatka Barcelonasta Salouhun kesti
n. 1 ½ tuntia. Matkaa tehtiin jo pimentyneessä illassa, tiet olivat hyväkuntoiset ja maisemia ei paljon
näkynyt, mutta ehkä parhaiten
muistamme tuosta ajomatkasta
tietullipaikat. Saapuminen Salouhun Cambrills Park Resortiin klo
n. 21:30. Kirjautuminen sisään,
siirtyminen bungalow-majoituksiin ja iltaruokailu. Pitkä n. 16 h
matkustuspäivä oli nyt takana.
Keskiviikko 16.10.2013
Herätys klo 7:45, kuten lähes
joka aamu matkan aikana. Ilma oli
usein aamuisin pilvinen ja lämpötila siinä +16-17 astetta. Sovitun
mukaan kokoonnuimme aina n.
5-10 min ennen aikataulun mukaista tapahtumaa. Aikataulun
noudattaminen oli tärkeää koska
samalla majoitusalueella oli tietojeni mukaan 12 suomalaista jalkapallojoukkuetta ja lisäksi muutama joukkue myös muista maista
eli karkeasti noin 350-400 ihmistä
ruokaili päivittäin ( 3 x kertaa /
päivässä) samoissa tiloissa. Aamupalatarjonta oli pääsääntöisesti monipuolista, sen hiipuminen matkamme loppupuolella
johtui varmaankin siitä, että majoitusalue sulkeutui aivan niinä
päivinä jolloin lähtisimme takaisin kotimatkalle.
Harjoituspaikkamme
Complex Esportiu Futbol Salou sijaitsi
majoituksesta n. 1 km päässä ja

sinne oli järjestetty linja-autokuljetus ohjelmamme mukaisesti. Harjoituskeskuksessa meidät otettiin hyvin vastaan ja
näytettiin tilat, kentät ja aikataulut. Lisäksi käytössämme oli koko
viikon joukkuekohtainen pukuhuone (harjoitusalueella oli yhteensä 17 pukuhuonetta). Kaikki
harjoitukset ohjasivat Katalonian
alueen FIFA A/B-luokan valmentajat. Tämän päiväisen harjoituksen ohjaisi Oriol Mohedano, erityisvalmennuksen ekspertti, Uefa
B. Harjoittelu alkoi klo 11:15,
lämpötila oli jotain +27 astetta
ja aurinko paistoi täytenä, mutta
onneksi tuuli viilensi hieman lämpötilaa. Harjoituksen alkuun lämmittelyt tehtiin pallollisina, syötellen, liikkuen, ehtoja muuttaen
siten, että pelaaja joutuisi harjoituksen edetessä miettimään mitä
ja miksi tekee. Harjoitusten vaihtuessa valmentaja huomioi hyvin
pelaajien nestetarpeet ja lyhyitä
juomataukoja pidettiin riittävästi.
Valmentajat olivat myös huomioineet mistä maasta olimme tulossa ja osasivatkin jalkapalloon
liittyviä sanoja myös suomen kielellä. Pelaajista näkyi kyllä , että
1½ tunnin harjoitus tuossa lämpötilassa ja edellisen päivän matka
rasitteena vei parhaan terän keskittymisestä ja harjoittelusta.
Harjoitukset perustuivat pitkälle
syöttöihin, haltuunottoihin, liikkumiseen (pallollisena ja pallottomana) sekä syöttölinjoihin. Syöttölinjaa korostettiin koko ajan.
Mikäli sitä ei ole, ei syötetä. Harjoitukset tehtiin teemaa huomioiden pienpelin eri muodoista aina
täyden kentän pelikokoon saakka.
Iltapäivällä joukkueen pelaajilla oli vapaa-aikaa aina klo 17:00
saakka, silloin lähdettiin taas kohti
harjoituskeskusta
valmistautumaan illan harjoituspeliin. Vastustajaksemme saapui lähiseudun
jalkapalloseura Vilafrancan joukkue. Ennen peliä otettiin vastustajajoukkueen kanssa yhteisiä valokuvia. Kotijoukkueena saimme
valita pelipallot ja esitimme tuomarille Selectin palloja joita käytämme pääasiassa harjoittelussakin. Ensimmäinen puoliaika oli
aika tasaista, ehkä meillä muutama paikka enempi ja tilanne 1-0
meille. Toisen puoliajan edetessä
joukkueiden tunteet alkoivat hieman lämmetä. Paikallinen joukkue ilmeisesti halusi tätä ja provosoi tilannetta myös vaihtamalla
pelipallon toistuvasti heidän ”rantapalloon”. Tästä monivaiheisesta
episodista joukkueemme muutama pelaaja sai myös varoituk-

sen. Joukkueemme ei kuitenkaan
asiasta häkeltynyt vaan laittoi
pallon vastustajan maaliin vielä
kahteen kertaan. Se oli vastustajalle vähän liikaa ja he olivat pelin loppuessa kuin olisivat maansa
myynneet, itkua vääntäen tappionsa nielivät. Ymmärrän kyllä tämän, koska sanoja lainatakseni,
kyllä me suomalaisetkin oltaisiin
pettyneitä jos hävittäisiin jääkiekossa Espanjalle ;);).
Torstai 17.10.2013
Torstai aamuna saimme nukkua hieman pidempään, kun aamupala oli klo 9:00 ja päivän ainoat harjoitukset klo 11. Onneksi
oli vain yksi harjoitus, koska päivästä oli tulossa tosi lämmin. Harjoitukset oli luonnon nurmella ja
niitä piti Josep Masip Uefa Pro
A valmentaja ja harjoitukset olivat tehokkaat. Sisältö oli pienpelien erimuotoja aina 3m:n kolmioista 5 vs 5 peleihin ja lopuksi
koko kentän peliin ilman maaleja. Harjoitusten jälkeen oli taas
vapaa-aikaa ja joukkueen pelaajat ja aikuiset suuntasivat polkupyörillä kohti Saloun keskustaa
shoppailemaan tai uimarannalle.
Illalla päivällinen syötiin taas yhdessä klo 19 aikoihin. Vapaa-aikoina majoitusalue tarjosi useita
eri liikunnan harrastusmahdollisuuksia mm. pienehkön jalkapallotekonurmikentän, tenniskentän,
minigolfin ja pingispöydät. Jalkapalloakin nähtiin iltaisin varsin
hauskoilla kokoonpanoilla, kun
yhtäaikaisesti saattoi kentällä olla
suomalaisia, norjalaisia, libyalaisia
poikia ja tyttöjä pelaamassa. Peli
onnistui yllättävän hyvin huomioiden, että yhteistä kieltä ei välttämättä ollut.
Perjantai 18.10.2013
Harjoitukset alkoi klo 9:30 ja
ne ohjasi toistamiseen Oriol Mohedano. Tärkeitä muistettavia harjoituksesta olivat syöttölinjat ja
liikkuminen pelattavaksi. Harjoitusten intensiteettiä helpotettiin,
koska illalla oli edessä vielä harjoituspeli Ylöjärven Ilvestä vastaan.
Päivän ollessa taas erittäin lämmin muistutimme pelaajia toistuvasti siitä, että nestettä tulee nauttia tasaisesti päivän mittaan, syödä
pitää monipuolisesti ja myös levätä sopivissa väleissä. Illan peliin valmistautumisen aloitimme
klo 15:30 majoitusalueemme yhteydessä. Peli vihellettiin käyntiin klo 16:30, tuomariksi saimme
joukkueemme pelaajan isoveljen.
Kiitos Jerelle hyvästä tuomaroinnista. Peli eteni tasaisen väännön
tahdissa ja loimme avausjaksolla

muutaman hyvän maalipaikan.
Ja kyllähän niitä maaleja alkoi
syntyäkin kun KPV:n tytöt saivat
oman pelinsä käyntiin. Ilves joutui lopulta nöyrtymään 4-0 tappioon. Tämä oli käytännössä näiden C-tyttöjen tällä joukkueella
pelattava viimeinen peli. Oli hienoa seurata valmentajana kuinka
tytöt ovat vuosien mittaan kehittyneet yksilöinä ja erityisesti joukkueena. Tämä porukka on joukkue
isolla J:llä. Pienen varjon kyseinen
ottelu kuitenkin sai ottelun viime
minuuteilla kun topparimme
mursi säärensä pallontavoittelutilanteessa. Pelaaja jouduttiin toimittamaan sairaalaan tutkittavaksi
jossa hän viettikin seuraavat 2 päivää odottaen ratkaisua, mitä toimenpiteitä jalan suhteen tehtäisiin Espanjassa taikka Suomessa.
Nyt oli kuitenkin tämän matkan
harjoitukset ja pelit suoritettu,
loppuloma voidaan nauttia matkan muista kohokohdista.
Lauantai 19.10.2013
Klo 12:00 matkaseurue valmistautui lähtemään kohti Barcelonaa. Suomalaisia jalkapallojoukkueita lähti yhteensä 6
linja-autollista näkemään Barcelonaa, Camp Nou stadionia, kauppoja, nähtävyyksiä sekä illalla pelattavaa RCD Espanyol - Atletico
Madrid jalkapallo-ottelua. Camp
Nou on varsinainen turistirysä,
on kauppoja, kahviloita, museo
ja tietenkin itse huikea stadioni.
On vaikea kuvata sanoin stadionin katsomoa mihin mahtuu liki
100 000 katsojaa ja sitten vielä sitä
tunnelmaa, mitä jotkut ovat ehkä
päässeet siellä kokemaan. Camp
Nou:n jälkeen siirryimme shoppailemaan Cran Via 2:een, mikä
oli n. 80 ha:n kokoinen kauppakeskus. Klo 19:00 aikoihin lähdettiin kohti Espanyolin stadionia.
Cornellà-El Pratin stadion oli kaudella 2009-2010 otettu käyttöön.
Stadionille mahtuu n. 40 000 katsojaa. Itse ottelu oli intensiivinen
ja tasainen vääntö. Mutta tunnelma oli huikea, se oli käsin kosketeltavaa kuinka paikalliset kannattivat omiaan. Siellä jos jossain
ymmärsi miksi espanjalaisen ja
suomalaisen jalkapallokulttuurien ero on niin suuri. Peli päättyi 1-0 kotijoukkueen voittoon ja
saimme nähdä vilauksen paikallisten juhlintaa paluu matkalla majoitukseemme.
Sunnuntai 20.10.2013
Sunnuntain ohjelmassa oli vuorossa huvipuistopäivä Port Aventurassa, joka sijaitsi majoituksesta
n. 20 min bussimatkan päässä.

Valtava huvipuisto (ja alueella
myös vesipuisto turistiaikana) laitteineen tarjosi varmaankin kaikille
jotakin. Parhaiten mieleemme jäi
ehkä huikea vuoristorata Sambhala joka tarjosi jopa 78 m:n korkeudesta 134 km/h tuntivauhdilla
kyytiä. Vau, se oli aika rajua menoa. Löytyi myös vapaapudotusta,
vesivuoristoratoja, perinteisiä puisia vuoristoratoja, kauhutaloja
yms. Kivaa tuntui kaikilla olevan
ja 7 tuntia hurahti varsin nopean
tuntuisesti. Alueella oli myös samaan aikaan teemana Halloweenjuhla.
Maanantai 21.10.2013
Tämä päivä oli tarkoituksellisesti vapaa ohjelmista, että kaikki
pääsisivät shoppailemaan tai aurinkorannalle halunsa mukaan.
Saloun hiekkarannat ja rannassa
oleva kevyen liikenteen väylästö
on kokemuksen arvoinen. Yli 20
km pitkä ranta tarjoaa valtavasti
nähtävää ja koettavaa aina venesatamista pieniin rantakahviloihin.
Rantojen rakenteet olivat huoliteltuja ja siistejä. Erityisesti polkupyöräilyä suosittelen ranta-alueelle liikuntavälineeksi.
Tiistai 22.10.2013
Lähtöpäivä koitti. Lounaan
söimme klo 14:00 ja sen jälkeen alkoikin pakkaaminen. Saimme ystävällisesti pitää majoituksemme
aina klo 16 saakka, jolloin linjaautokuljetus lentokentälle lähti.
Sen verran oli viikon aikana kertynyt kullekkin jo tuliaisia, että
aika monilla näkyi olevan hankittuna lisää matkalaukkuja. Lento
kohti koti suomea lähti klo 20 aikoihin ja saavuimme Helsinkiin
paikallista aikaa klo 00:30. Matkalaukut saatuamme siirryimme
meitä odottavaan linja-autoon ja
suuntana oli Kokkola. Siirtyminen
linja-autolle palautti meidät realismiin siitä, että tähän aikaa Suomessa voi olla todella märkää ja
samalla kylmää. Yö linja-autossa
meni huonosti nukkuen mitä ihmeellisimmissä asennoissa. Mutta
iso kiitos kuljettajallemme Maaritille joka oli virkeä ja toi meidät
turvallisesti Kokkolaan aamuun
mennessä. Kiitos myös tytöille,
koska matka teidän kanssa oli
unohtumaton kokemus.
Loppuun voisin vielä sanoa,
että useimmiten matkalle lähtiessä meillä on mielikuva matkan
määränpäästä ja sen tarkoituksesta, mutta usein kuitenkin ymmärrämme sen merkityksen vasta
jälkikäteen.
Terveisin
Petri R
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Paavo Nurmi oli
aikaansa edellä
Tällä kertaa lainataan Keskipohjanmaan edesmenneen urheilutoimittaja Jukka Korhosen mielenkiintoinen näkemys
vaihtomiehen roolista. Pakina
julkaistiin 21.8. 1983.
Vaihtomies ratkaisee
Monet hyvät ystäväni ja lukijani tietävät, että jalkapalloilu
on herkkuja, joita ehdin harvoin maistamaan. Jonkinlainen rajoittelu on tehtävä, kun
ei kaikkeen ehdi. Uskon, että ilman minuakin tulee laji Keskipohjanmaassa hyvin hoidettua
ja selostettua.
Kosketus jalkapalloon ei ole
kokonaan katkennut ja jokaisen sarjakierroksen jälkeen tutkin taulukot ja selostukset tarkkaan. Ottelutulokset on saanut
tietää jo edellisen illan urheiluruudusta, mutta seuraavana päivänä on katsottava uudestaan
lehdestä. Ensimmäiseksi tulee
tutkittua katsojamäärä, kun jännityksellä odottaa, että Kokkolassakin kivuttaisiin päälle 2000
lippunsa lunastaneen.
Sitten tietenkin on vuorossa sarjatilanne ja mielestäni tavattoman tärkeänä seuraavat ottelut. Joskus lehdet laiminlyövät
mainita ne tilanahtaudesta tai
muusta syystä pudotetaan ne
pois. Silloin on vaikea laskeskella tulevaa tilannetta.

Viimeiseksi on luettava otteluselostukset.
Niistä näkee ottelun kulun,
mutta arvosteluun ei kannata
luottaa, sillä ne ovat yleensä hyvin puolueelliset. Otan esimerkiksi KPV:n ottelut. Jos KPV on
voittanut Kuopiossa, Kotkassa,
Lahdessa tai muualla, niin niiden paikkakuntien lehdet enimmäkseen moittivat omaa joukkuetta.
Harvoin
annetaan
tunnustus voittajalle, yleensä
sekin on selostajan mielestä pelannut huonosti.
Olkoon sen seikan kanssa miten
tahansa. Kahteen asiaan olen
kiinnittänyt huomiota parissa
viimeisessä KPV:n ottelussa.
Oulussa viime sunnuntaina pelasivat OPS ja KPV tasapelin 1-1.
Kokkolalaismaalin teki vaihtomiehenä peliin tullut Pasi Tarvainen pari minuuttia ennen
loppua.
Torstaina sai KPV kotikentällään
( 1118 katsojaa, kuten tiedätte
) vastaansa Kuopion Palloseuran ja HS:n selostuksen mukana
vaihtomiehenä kentälle tullut
Jouni Dahl veti suoraan ilmasta
vastapallon vastustamattomasti
alanurkkaan sinetöiden loppulukemiksi 2-1 KPV:lle.
Tällaista on tapahtunut ennenkin ja usein. Oli sitten kyseessä
neljännen tai viidennen divi-

sioonan ottelu tai kilpailtiinko
maailmanmestaruudesta.
Vaihtomies on innostuneena ja
kärsimättömänä seurannut peliä. Ei tietenkään toivonut jonkun oman pelaajan loukkaantuvan, mutta nähdessään omien
joukossa väsymyksen merkkejä
aavistanut, että pian on hänen vuoronsa. (Tätä selostaessani on kaikki kuvittelua, sillä
itse en ole pelannut jalkapalloa
kuin joskus koulun joukkueessa
50 vuotta sitten – eikä silloin ollut vaihtomiehiä).
Ainakin vaihtomiehen päästyä
kentälle on saanut nähdä hänen yrittävän kaikkensa ja tuorein voimin erottunutkin selvästi muista ja onnistunut usein
ratkaisemaankin.
Entä jos ryhdyttäisiin käyttämään enemmän vaihtomiehiä –
sallittaisiin ottelussa 3-4 vaihtoa
tai enemmänkin – olisiko ottelu
loppuun saakka vilkkaampi? Ja
yleisöä houkuttelevampi.
Vai muuttuisiko vanhan jalkapallopelin luonne liikaa? Oma
nautintonsa on tietenkin katsella väsyneitten pelaajien yrittävän parhaansa ottelun loppuun saakka. Vain pari tuoretta
vaihtomiestä vauhtia antamassa.
En tiedä. Tulipa vain mietittyä.
Jukka

Lääkärit mukana vuodesta 1972
Lääkäreihin toki turvauduttiin
jalkapalloilussakin paljon ennen tuota otsikossa mainittua
vuotta 1972. Tuolloin näkyy

papereissa ensi kerran maininta
”joukkueen lääkäri”. Jos kipuja
ja vammoja aikanaan esiintyi,
niin pika-apua haettiin Lång-

hediltä, Ragnar Wikströmiltä ja
Oiva Varjoselta.
Tuo ensimmäinen joukkueen
lääkäri vuosina 1972-73 oli nykyisen Kiurun johtava lääkäri
Olli Holopainen. Hän pyrki kohottamaan joukkueen pelitehoa
paitsi fyysisin neuvoin ja reseptein, niin myös puuttumalla
henkiseen puoleen jopa hypnoosia apuna käyttäen.
Vuonna 1974 papereissa on
joukkueen lääkäriksi mainittu
Lasse Inberg, vuosina 1975-76
Jorma Leppälä ja vuosina 197778 Sakari Orava. Sakarin puoleen käännyttiin usein aina vuoteen 1982 ja jotkut aina näihin
aikoihin saakka. Jorma oli jakamassa apuja myös vuosina
1978-1982. 1978 tuli lääkäritiimiin mukaan mies nimeltä Hajo
Weitz. Vuosina 1982-83 oli lääkärikuvioissa K-PKS:sta mukana
myös Markku Ruuskanen.
Hajon yksinäinen ja uskollinen
kausi alkoi vuodesta 1984 ja
kesti aina tähän vuoteen saakka.
Paljosta saa urheiluväki, muutkin kuin palloveikot, olla Hajolle kiitollisia. Lompakon näppäreitä ei juuri tarvinnut avata,
kun hänen tutkimuksista poistuttiin. Tässä jutussa ei sovi
unohtaa myöskään nimiä Sakari Telimaa, Matti Kuusela ja
Pekka Nikula, joilta on ohjeita
pyydetty – ja saatu.

Ragnar ”Raku” Wikströmin sormet antoivat hätäapua moniin
vaivoihin.

Lainataanpa tähän Paavo
Nurmen sanomaa 50 vuoden
takaa. Ote on Nurmen STT:lle
antamasta haastattelusta kesältä 1963, josta Keskipohjanmaa julkaisi viime kesänä
otteita. Näin aikaansa, myös
ajatuksillaan, paljon edellä ollut suurjuoksija Paavo Nurmi:
– Suuri yleisö on televisiointijupakassa reagoinut aivan
kuin pieni lapsi, jolta otetaan
leikkikalu pois. Asia on yksinkertaisesti niin, että huippuurheilu vaatii yleisöjoukkojen
läsnäoloa urheilukenttien katsomoissa. Jos katsomot ovat
tyhjinä, eivät urheilijat jaksa
innostua
huippusaavutuksiin. Jos kaikki kilpailutilaisuudet tulevaisuudessa televisioidaan, on tästä seurauksena
auttamaton yleisökato kentillä. Televisiokamera urheilukentällä voidaan verrata
käenpoikaseen, joka on tuotu
vieraaseen pesään.

– Minua on mm. Niilo Tarvajärvi yrittänyt houkutella televisiokameran eteen yhdessä
Ville Ritolan ja Edvin Widen
kanssa. Sanoin suoraan, etten
vapaaehtoisesti tätä tee. Television taholta ilmoitettiin,
että Ville Ritola kustannettaisiin Yhdysvalloista tänne.
Vastasin televisiolle: Ville Ritola on siksi varakas mies, ettei hän mitään apua tarvitse.
Ja sitä paitsi, jos haluan Ville
Ritolan tänne, maksan itse hänen matkansa. Olen sen verran hänelle velkaa yhteisistä
juoksukamppailuistamme.
– Nykyinen elämänmeno on
helppoa. Kukaan ei enää viitsi
kulkea kävellen, kaikki kulkevat pyörien päällä ja istuvat
nojatuoleissa ja kuitenkin
kansan pitäisi lähteä kävelyllekin säilyttääkseen kuntonsa.
Televisio houkuttelee nojatuoleissa istumaan. Tämä on
valitettavaa kehitystä.

Vaihtopelaajat
tulivat 1959
Urheilutoimittaja Jukka Korhosen Urheilupakinassa vuodelta
1983, joka on kopioitu tähän
lehteen, hän kirjoittaa vaihtopelaajasta
mielenkiintoisten KPV-esimerkkien valossa.
Tästä nousi esiin kysymys, milloin vaihtopelaajien käyttö hyväksyttiin Suomen Palloliiton
säännöissä.
Vastauksen löytäminen ei aivan helppo ollutkaan, mutta
onneksi oli Göran Wallen.
Mies, joka yhdessä Yrjö Lautelan kanssa toimitti satavuoti-

aan Palloliiton juhlakirjan Rakas Jalkapallo. Göran viestitti
Pallo-Veikolle etsintänsä tuloksena, että:
– 1959 sallittiin vaihtaa loukkaantunut pelaaja ja loukkaantunut maalivahti,
– 1968 sallittiin vaihtaa kaksi
pelaajaa eikä vaihdon syytä tarvinnut enää ”näytellä”,
– 1998 sallittiin kolmen pelaajan vaihto.
Maaottelussa sallittiin pelaajavaihdot jo vuonna 1952, mutta
ei kuitenkaan karsintapeleissä.

Vuosikokouksiin jäsenet osallistuivat joskus ´50-luvulla toisin aktiivisesti kuin nykyään. Eturivissä istuvat vasemmalta lukien Hannes Pasanen, Edward Malmivaara, Väinö Paavolainen, Kalle Kerttunen, Esko Kallio, Olli Telimaa ja Eino Kosola. Einon takana
oikealla istuu silmälasipäinen Mikko Kaleva, taannoinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen johtokunnan jäsen.
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GREEN FAMILY
ilmi seuran palattua Ykköseen.
Seuran ja urheilun hyväksi tehdystä työstä hänet on palkittu
seuran kultaisella ansiomerkillä
1990, Palloliiton seuratoimijan
kultaisella merkillä 2010 ja seuran kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 2008. Pallo-Veikossa keväällä 2009 julkaistiin hänestä
laaja haastattelu.

Vuodet KPV:ssa olivat Kalle
Hongelilla lämpiminä muistoina.

Kalle Hongell (15.4.1924
- 20.6.2013) liittyi seuraan
´30-luvulla junioripelaajana.
Sodat käytyään hän jatkoi vuosikausia edustusjoukkueessa pelaajana ja valmentajana. Peliuran jälkeen hän lähti mukaan
seuran johtokuntaan yhdeksän vuoden ajaksi, jona aikana
toimi puheenjohtajana 1963.
Eläkevuosina Kalle osallistui
aktiivisesti Pappakerhon tapahtumiin ja muisti oman lähtökohtansa tukemalla taloudellisesti seuran juniorityötä. Kalle
muistutti usein, että ilman jalkapalloharrastuksen antamaa
hyvää kuntoa hän tuskin olisi
selvinnyt sodan vaikeista tilanteista ja saanut elää näin
pitkään. Seuran kultaisen ansiomerkin hän sai 1960 ja kutsuttiin 2008 kunniajäseneksi.
Pallopiirin hallituksessa hän
oli 1950-51. Kalle sai hyvää tukea seuratoiminnalleen Aunevaimosta, joka lukeutui PalloSiskojen
perustajajäseniin.
Kevään 2006 Pallo-Veikossa,
numero 70, julkaistiin Kalle
Hongellin laaja haastattelu.

Hajo Weitz (19.7.1945 –
4.11.2013) tuli KPV:n toimintaan 1978 tultuaan lääkäriksi
keskussairaalaan. KPV sai hänestä pitkäaikaisimman edustusjoukkueen lääkärin, sillä
tässä tehtävässä hän palveli
seuraa lähes kuolemaansa
saakka. Saksan Liittotasavallan Göttingenin kasvatti Hajo
oli aina valmis, jopa kotoaankin, palvelemaan pelimiehiä ja
muunkin lajin urheilijoita. Hän
eli lähellä joukkuetta ja seuraa,
mutta vaatimattomana miehenä häntä ei usein nähty joukkueen yhteiskuvassa. Mutta ainakin kerran se tapahtui, kuten
syksyn 1997 Pallo-Veikosta käy

Pekka Karelmo (10.8.1952
– 24.9.2013) lukeutui Suomen
mestaruuden 1969 voittaneeseen A-nuorten joukkueeseen.
Pekka muutti myöhemmin
Ruotsiin, missä hän myös
kuoli.
Roine Huuhka (15.6.1941 –
27.8.2013) lukeutui Huuhkan
jalkapallosukuun ja hänkin pelasi juniorina muutamia vuosia
KPV:ssa. Hänen Saija-tyttärensä
poika, Jesse Öst, kunnostautui
viime kaudella Jaron maalivahtina.

Esko Kallion ideat olivat kullan
arvoisia seuraan taloudelle.

Esko Kallio (2.1.1930 –
16.9.2013) osallistui seuran
toimintaan ensin ´50-luvulla
pelaajana. Pelikentät jätettyään Esko Kallio osallistui muuhun seuratoimintaan sen, mikä
yrittäjänä toimiessaan oli mahdollista. Johtokunnan jäsenenä
hän oli kahteen otteeseen ennen kuin otti vastuulleen PalloBingon johtamisen. Siitä muodostui hänen johdollaan parin
vuosikymmenen ajan seuran
tärkeä tukijalka. Ansioistaan
KPV:ssa hänelle ojennettiin
seuran kultainen ansiomerkki
1962 ja Palloliiton hopeinen
ansiomerkki 1973. Piirin kultaisen ansiomerkin hän sai 1953.
Myös Maija-aviopuoliso osallistui Pallo-Siskojen toimintaan
useiden vuosien ajan. Syksyn
1976 Pallo-Veikossa Esko muistelee omaa sarkaansa KPV:ssa.

Toivo Peltola (2.10.1933 –
22.4.2013) osallistui aktiivivuosinaan seuran eri toimintoihin.
Junioripuoli oli häntä lähinnä
toimiessaan huoltajana ja joskus valmentajankin tehtävässä.

Hajo Weitzin ammattitaidosta
saivat palloveikot nauttia yli
kolme vuosikymmentä.

Margareta Seppälä (23.2.
1924 – 1.5. 2013) toimi vuosien
ajan aktiivisesti Pallo-Siskoissa.
Kodin piirissä KPV tuli läheiseksi, kun Eilo-puoliso kuului
seuran johtokuntaan ja pojatkin pelasivat juniorivuosinaan.
Heikki-Tapio
Nieminen
(18.6.1938 – 7.9.2013) tuli monien muiden rikkihappolaisten
jälkikasvun tapaan KPV:hen jo
juniorina. 1955 hänet nähtiin
ensi kerran edustusjoukkueen
maalivahtina vasta 17-vuotiaana. Lähdettyään opiskelemaan päätti hän peliuransa
KPV:ssa 1960 ja jatkoi sitten
HPS:ssa. Heikki-Tapio opiskeli
teologiaa ja väitteli tohtoriksi.
Elämäntyönsä hän teki Ylen
hengellisten ohjelmien päällikkönä ja se ohessa oli yliopistossa dosenttina. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu useissa
Pallo-Veikon numeroissa ja
hän teki tavallaan avauksen
Pallo-Veikolle kokoamalla yhden kappaleen julkaisua nimellä ”KPV-juniori”.

Tyttövauva näki päivänvalon 28.5. Emmi Niskakankaan
ja Janne Möttösen perheeseen.
Emmi palkittiin aikanaan seuran tyttöpelaajana ja Janne
puolestaan on pelannut KPVAkatemian riveissä. Onnittelut.
Opinnoista ovat valmistuneet
Harri Hujanen tradenomiksi,
Mikko Laitala ylioppilaaksi ja
Roope Gustafsson putkiasentajaksi. Onnittelut nuorille pelimiehille.
Synttäreitä tasavuosien muodossa on edessä monille KPV:n
toiminnassa oleville tai olleille. Pallo-Veikko haluaa ennakkoon välittää näissä merkeissä kiitokset ja onnittelut
seuraaville Saulo Telimaa, Tom
Källström, Anders Backman,
Kim Nyberg, Matti Koivunen,
Tenho Heikkilä, Arto TuohistoKokko, Unto Savolainen, Jari
Autiomäki, Tony Kamphues,
Jarmo Korhonen, Arto Halonen, Pasi Tarvainen, Pekka Ollikainen, Hannu Laakso, Asko
Ristimäki, John Åkerblom
ja Mika Luokkala.
Saaduista huomionosoituksista Pallo-Veikko onnittelee
Matti Laitisen ohella vuoden
Pohjalaisopettajaksi valittua
seuran jäsentä Auli Palosaarta.

Risto Pouttu
jatkaa piirihallituksessa
Keski-Pohjanmaan jalkapallopiirin marraskuinen vuosikokous oli henkilövalinnoissaan varsin yksimielinen.
Piirin puheenjohtajana jatkaa Kari Koskela / Pietarsaaren Erotuomarikerho ja muita
piirihallituksen jäseniä ovat
Johan Högnabba (vpj) /TUS,
Marko Löija /NIK, Marko Palonen /Reima, Risto Pouttu /
KPV&Ura, Tony Roos /Jaro ja
Hans-Erik Sund /GBK.
Kaksivuotiselle kaudelle valitun Riston varamiehenä jatkaa Peter Haldin /Kokkola
F-10 Piirin alueeseen kuuluu
29 kuntaa, 56 jäsenseuraa ja
pelipassin omaavia pelaajia
on 4399.

Rautaisannos palloveikkoja ja yksi –siskokin seuran 25-vuotisjuhlassa, oik. Oskari Niemi, Edvard
Malmivaara, piirisihteeri F.W. Tammenkukka, Väinö ja Emma Paavolainen.

Perustettu
12.10. 1930
Puheenjohtaja: Olli Peltoniemi
Hallitus: Risto Pouttu vpj,
Janne Ylinen, Pekka Kuusela, Petri
Gustafsson, Rolf Mannström
Sihteeri: Jouko Vierimaa
JAOSTOT
Junioritoiminta
Poikajaosto: Petri Gustafsson pj,
Marko Lehtonen, Petri Haapasalo,
Rauno Lesonen, Jouko Vierimaa, Niko
Kalliokoski, Tuomas Uusimäki, Janne
Korkiakangas, Tapio Järvinen, Hannu
Laakso
Tyttöjaosto: Rolf Mannström
pj, jäseninä edustaja jokaisesta
joukkueesta.
Järjestysmiesjaosto:
Pekka Kivelä pj, Pekka Kuusela,
Hannu Helasterä, Hannu Litmanen,
Kari Markkanen, Tauno Markkanen,
Tarja Muhonen
Markkinointijaosto:
Janne Ylinen pj, Pekka Kuusela,
Hannu Ritola, Jaska Pensaari,
Antti Ylimäki
Pallo-Siskot: Elina Vierimaa pj,
Tuula de Jong, Kristina Ihalainen,
Marita Hakala, Päivi Harju, Pia
Heikell-Tastula, Outi Oosi-Overton,
Tuula Rannisto, Sirpa Rita
Tietotusjaosto: Jouko Vierimaa pj,
Voitto Kentala, Olli Peltoniemi
Pappakerho: Eero Vantunen pj,
Hannu Helasterä, Matti Järvi, Voitto
Kentala, Esa Keski-Korhonen, Matti
Leskelä, Jukka Peltoniemi, Asko
Rintapää

pallo
85

veikko

KPV:n jalkapallotervehdys kokkolalaisille
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Joulun parhaat
lahjat.
Joulun
Pallo-Veikko
on
Lue lisää2013
sisäsivuilta
järjestyksessä 85:s. Aikaisempien
vuosien tapaan lehden aineiston
tuottamiseen on osallistunut
muutama ”tulisieluinen” PalloVeikko Jouko Vierimaan kantaessa
suurimman taakan. Tuoreimmista
valokuvista suurimman osan
on tuottanut Jukka Lehojärvi ja
KPV:n JALKAPALLOKOULUSSA
mustavalkoiset
kuvat ovat pääosin
ON TAAS MENO PÄÄLLÄ!
Leo Torpan näpsimiä. Tekstipuolella
monta juttua on syntynyt myös
Voitto Kentalan toimesta. Hän on
huolehtinut lehden aineiston kasaamisesta taittovaiheeseen, josta sivut
on sitten saatettu Elina Korpiahon
ja Tomi Kurikkalan vahvalla ammattitaidolla painopinnalle. Lehti
on painettu Botnia Printissä, kuten
edeltäjänsäkin.
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

Aika puoli vuotta edellisen
Pallo-Veikon ilmestymisestä
on ollut seuran jäsenten keskuudessa, pelialueen ulkopuolellakin tapahtumarikasta.
Ennen muuta se on jouduttu
kokemaan monen palloveikon ja –siskonkin poistumisena keskuudestamme, joten
aloittakaamme Green Family
tällä kertaa muistamalla kiitollisina heitä ja heidän panostaan KPV:ssa.

39

ti

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.

Lehteä on painettu 17 000
kappaletta ja Kokkola-Jakelu vastaa
lehden perillemenosta kantaKokkolan talouksiin. Itellan toimesta
lehti kulkee kauempanakin asuvien
seuran ystävien luettavaksi.
Seuran hallitus ja lehdestä päävastuun kantaneet kiittävät kaikkia
yrittäjiä, jotka ilmoituksin ovat
tukeneet Pallo-Veikon toteutusta.
Kiitos esitetään myös kaikille kuvin
ja tekstein lehteä avustaneille. Synnytystuskat koettuaan on todettava,
että 47-vuoden ikään varttunut
Pallo-Veikko voi hyvin, nyt siis jo 85
kerran. Näillä positiivisilla ajatuksilla toivotetaan kaikille seuran ja
lajin ystäville Rauhallista Joulua ja
Menestystä vuoden 2014 varrelle.
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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INTERSPORTIN LAHJAVINKIT!
RBK 18K
D Pump Pro luistimet

Lasten
hiihtopaketit

299,-

99 289,
90
39 2990

ALK AE

N

90
(139,80)

sis. Tecno Pro Sport -sukset,
monot ja Tecno Pro -siteet

CCM RBZ
Custom Pro luistimet

ALK AE

N

Bauer Supreme
one 8
luistimet

teroitus ja profilointi
kaupan päälle

(500,-)

Craft Basic
urheilukerrastot

(55,-)

Intersport Kokkola

JALKAPALLOKENGÄT

(699,-)

Palvelemme:
ma-pe 9.30-19, la 9.30-16, 12-16

portin
s
r
e
t
n
I
Muista AKORTIT!
LAHJ

50

%

Adidas
Collegepaita

29

(ovh:sta)

90
(55,-)

(ei koske
futsal- ja Turfkenkiä)

HUOM!
Meiltä saat
kuntolaitteet
kasattuina ja kotiin kuljetettuina
kanta-Kokkolan
alueelle

Tarjoukset voimassa 24.12. asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää

JAKELU

GREIF FLEXIBLES FINLAND OY

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

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR
p. 06 8245 100
www.greif-flexibles.com
flexibles.finland@greif.com

Puh: (06) 824 2400 • Faksi: (06) 824 2444
satama@kokkola.fi • www.portofkokkola.fi

