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Anna jätehuolto 
asiantuntijan tehtäväksi.

www.lassila-tikanoja.fi

Lassila & Tikanoja Oyj, Ahertajantie 14, 67800 Kokkola
Soita ja pyydä tarjous! puh. 010 636 161

Lassila & Tikanojalta saat: Jäteastiat ja kuljetukset, 
lokakaivojen tyhjennykset, viemärien ja salaojien 
puhdistukset sekä kuvaukset, kuivaimuroinnit, 
painepesut ja vesipiikkaukset, vaihtolavat, 
roskasäiliöt, puristimet ja paalaimet, bajamaja vuokra WC:t

KIITOS KPV!

Lennätä lehdet uuteen lukuun on aloitettu ja kumppanuus jatkuu.
Siis kaikki mukaan tukemaan palloveikkojen toimintaa!

Astiatilaukset : 050 385 6861

Lisäksi anna jätehuolto asiantuntijan hoidettavaksi!

tuotanto.kokkola@lassila-tikanoja.fi

DBC Klinikka Kokkola • Isokatu 2 • 67100 Kokkola • Ajanvaraus 029 123 7000 • www.dbcklinikka.fi

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

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

Jukka
Ritola

Rasmus 
Broberg

Maria
Mäkinen

Veera 
Peltokangas

P U H U M M E  K E H O S I  K I E LT Ä

Tommi 
Halonen

Nuorin voimin sarjakauteen!

Sarjakauden kotiavaus

KPV–PK-37
 (Iisalmi)

Sunnuntaina 5.5. klo 18.30
Santahaan keinonurmella. 

Liput 10 / 8 e
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L okakuussa 1930 kokoontui 
Kokkolassa kahvila Maximin 
”huoneustoon” kolmetoista 
herraa tarkoituksenaan pe-

rustaa vapaamielinen, puolueista ja 
kielisuhteista riippumaton jalkapal-
loseura. Kokouksen osanottajat olivat 
yksimielisiä ja täynnä palavaa intoa.

Yksimielisyys ja palava into! 
On ollut mielenkiintoista ja rohkaise-
vaa kokea, että nuo kaksi perusasiaa 
ovat edelleen vallitsevina KPV:ssa. 

Yksimielisyys siitä,  KPV:n tulevai-
suus lepää laajan ja laadukkaan juni-
orityön varassa.

Palava into olla osallisena maail-
man isoimmassa leikissä ja olla te-
kemässä mittaamattoman arvokasta 
työtä Kokkolan nuorison eteen.

Maailman isoin leikki?
Sitä jalkapallo todellakin on. Miksi? 
Sitä olen usein pohtinut ja päätellyt 
seuraavaa:

-palloa kiehtovampaa leikkikalua ei 
ole toistaiseksi keksitty

-pallon paikka on vetovoiman an-
siosta levätä maassa ja yksinkertaisin 
tapa panna se liikkeelle on potku

-pelin aloittamiseen tarvitaan vain 
jonkinlainen ”pläntti” ja muutama 
kaveri

-säännöt ovat yksinkertaiset eikä 
niitä ole olennaisesti muuteltu (paitsi 

paitsio…) 
-jalkapallo on siis pelinä helppoa, 

halpaa ja yksinkertaista 
-MUTTA kun pelataan jaloin on seu-

rauksena haastavuus ja sattumanva-
raisuus, joka voi johtaa yllättäviin  
(vrt. Espanja – Suomi) tuloksiin! 

(Poikkeuksena sattumanvaraisuu-
teen on Messi, jolla arveluni mu-
kaan on sikiöaikana se hermotus, 
joka meillä on käsissä, mennyt jal-
koihin..!!)

KPV tänään
Seuran talous on saatu hallintaan ja 
eteenpäin lähdetään juurevasti omin 
voimin. Kesällä 2012 KPV oli yläsarjo-
jen ylivoimaisesti omavaraisin jouk-
kue ja on sitä edelleen! Edustusjouk-
kueessa on 27 sopimuksen tehnyttä 
pelaajaa.  Henri Myntti ja Jukka Ha-
kala jatkavat valmentajina. Maalivah-
tivalmennuksesta ryhtyi vastaamaan  
ikivihreä  (ei kokemukseltaan!) Gunu 
Isosaari. Seuran valmennuspäälliköksi 
on pestattu Rauno Lesonen. 

Ensi kesä kakkosen pohjoisloh-
kossa on nuorelle joukkueelle haas-
tava, mutta pelaajillamme on vahva 
halu kehittyä. Seuran strategia on me-
nestyä omaan junioritoimintaan luot-
taen ja tavoitteena on nousta ykkö-
seen vuonna 2015.

KPV on aina pitänyt nuorten val-
mennusta ja kasvatusta tärkeänä.

Tällä hetkellä alle 16-vuotiaita li-
senssipelaajia on noin 500, joista kol-
masosa tyttöjä. 

Valmentajien, huoltajien, joukku-
eenjohtajien ja muiden toimihenki-
löiden määrä on liki 100 ja laatukin 
kestää vertailun.

On siis täysi syy uskoa, että KPV 
tuottaa edelleen paitsi huippupelaa-
jia, myös määrätietoiseen yhteistoi-
mintaan tottuneita kansalaisia.

KPV-säätiö
Seuran hallitus on päättänyt perus-
taa säätiön. Säätiön voima on pysy-
vyys ja luotettavuus. Antti Porko  sel-
vittää asiaa tarkemmin lehdessämme.  
Hanke saa vankan kannatukseni.   

Miksi toimia seurassa?
Olen usein lainannut nimetöntä filo-
sofia, jolta kysyttiin onnen edellytyk-
siä. Hän luetteli neljä:

1.  lämmin pesä
2.  vähän murua rinnan alle
3.  joku olkapää, jota vasten nojata
4. olla mukana jossakin itseänsä 
isommassa

Ajattelen, että puheenjohtajan pesti 
on  osaltani tuota neljättä.

Suhtautumisessa seuraan on kaksi 
ääripäätä:

– mitä minä voin tehdä seuran 

eteen?
– mitä seura voi tehdä minun 

eteeni?
Tiedän, että KPV herättää monissa 

positiivisia tunteita/muistoja.
Ne voi konkretisoida 
a) liittymällä jäseneksi  
b) käymällä peleissä kannattamassa 

nuoria pelaajiamme

Mitä enemmän meillä on seuran 
eteen tekijöitä, sitä parempi KPV!

Olli Peltoniemi

Puheenjohtajan mietteitä

Mikä on jalkapalloseuran tar-
koitus ? Tuota kysymystä on 
hyvä maistella ja pyöritellä 
hieman pitempään. Eikä tyy-
tyä siihen ensimmäiseen mie-
leen juolahtavaan ajatukseen. 
Onko se liiketoimintaa vai 
onko se yhteisöllistä yhdessä 
tekemistä. Voin sanoa, että 
KPV:ssa on viime vuosina 
koettu seurana jonkinlainen 
herätys ”todellisuuteen”. To-
dellisuus lainausmerkeissä sen 
vuoksi, että yhtä oikeaa to-
tuutta kysymykseen ei ole eikä 
voikaan olla. Mutta auttaa, jos 
asian ymmärtää eikä sen vuoksi 
lyö rajoittimia ajatukselle.

Liiketoimintaakin jalkapallo 
voi olla. Silloin perustetaan kil-
pailulliselle yksikölle osakeyh-
tiö ja tavoitellaan joukkueella 
mahdollisimman hyvää menes-
tystä talouden rajoitteiden mu-
kaisesti. Ansaintalogiikka (TV-
raha, kilpailujen palkintoraha, 
mainosarvo ja yleisötulot) an-
taa pohjan joukkueen kokoa-
miselle. Silloinkin osakeyhtiön 
tulos on lopulta se rajoittava te-
kijä, jolla menestystä voi ostaa.

Yhteisöllinen tekeminen on 
KPV:n tie ja sitä nyt kuljetaan. 
KPV:n edustusjoukkue on Kok-
kolan ja kokkolanseudun jouk-
kue. Pelaajisto koostuu pai-
kallisista pelaajista ja oman 
juniorityön helmistä. KPV:n 
peruskivi on junioritoiminta 
ja olemme kokeneet tärkeäksi, 
että edustusjoukkue junioritoi-
minta lähentyvät toisiaan. 

Sitä olemme pyrkineet jopa 
korostetusti tekemään. Ja si-
joittamaan käytössä olevat ra-
hamme pääosin paikallisiin 
pelaajiin. Nykyisellä pelaaja-
budjetilla voisi ottaa 5-8 ul-

kolaista pelaajaa muutamaksi 
kuukaudeksi pelaamaan sar-
jaa ja supistaa omien pelaajien 
määrää. Mutta olisiko se järke-
vää seuratoimintaa ja yhteisöl-
lisyyttä.  

Vaikka korostamme paikal-
lisuutta, se ei tarkoita sitä ett-
eikö edustusjoukkueessa voisi 
olla seudun ulkopuolelta tule-
via pelaajia. Mausteita voi olla 
ja pitää olla. Se antaa myös pai-
kallisille pelaajille uutta näkö-
kulmaa tekemiseen.

Keitto ei kuitenkaan voi 
koostua pelkistä mausteista. Ei 
KPV:n mielestä.

Urheilussa kaikki lähtee työn-
teosta. Tietysti lahjakkuuttakin 
pitää olla, mutta ennen kaikkea 
kyse on työnteosta. Ellei me-

nestystä tule, on tehtävä lisää 
töitä. Eikä heti huutaa pikapas-
seja ulkopuolelta. Pitää kunni-
oittaa kilpailijoita. Hekin teke-
vät ankarasti töitä.

Olemme tehneet KPV:n halli-
tuksessa ja edustusjoukkueessa 
rohkean ratkaisun palata KPV:n 
peruslähteille. Samalla olemme 
lähentäneet edustusjoukkuetta 
junioritoimintaan ja yhtenäis-
täneet seuraa. Kun ulkopuoliset 
palkkasoturit on jätetty sivum-
malle, on vastuu annettu oman 
juniorityön helmille. Tuota vas-
tuuta pitää myös uskaltaa kan-
taa.

Akatemiajoukkue on tärkeä 
osa juniorin kasvutiellä kohti 
aikuisten pelejä. Aikuisten peli 
on erilaista kuin junioreiden ja 

siihen on hyvä tottua ajoissa. 
Junioriputkesta puuttuu sarja-
toiminnassa vielä A-juniorit, 
koska muutama vuosi sitten 
pelaajamäärä oli niin pieni, 
että sarjaa ei olisi voitu viedä 
kunnialla läpi. Poissuljettu 
A:n palauttaminen kilpailutoi-
mintaan ei ole, mutta se vaatii 
myös edustuksen tason nousua.

A-junioreissa on kyse myös 
siitä, että parhaat A-junio-
rit ovat edustuksen pelaajia ja 
niin pitääkin olla. Kyllä parhaat 
18-19 –vuotiaat, liki viisitoista 
vuotta harjoituksissa käyneet 
pelaajat ovat kakkosen ja jopa 
Ykkösen tasoa. Ellei ole, pitää 
työntekoa parantaa juniorisek-
torilla.    

 Edustusjoukkuetta on raken-
nettu määrätietoisesti kohti ta-
voitetta. Pelaajamäärää on kas-
vatettu 27 sopimuspelaajaan. 
Tämä on tarkoittanut sitä, että 
harjoitukset on aina voitu viedä 
läpi täydellä pakalla. Flunssa-
kausista ja loukkaantumisista 
huolimatta harjoituksiin on 
riittänyt joka kerta iso harjoi-
tusryhmä. Ei ole tarvinnut so-
veltaa harjoituksia 8-10 pelaa-
jan ryhmälle, kuten vielä pari 
vuotta sitten.

Pelaajat tietävät, että kentälle 
mahtuu vain 11 pelaajaa, joten 
kilpailu pelipaikoista on kova. 
Tässä tulee myös akatemia-
toiminta mukaan, sillä moni 
edustuksen pelaajista tulee ot-
tamaan peliaikaa akatemiape-
leistä. Pelipaikka pitää ansaita.

Olemme rakentaneet myös 
organisaatiota. Tällä hetkellä 
olen tyytyväinen edustuksen 
rakenteeseen. Henri Myntti 
päävalmentajana kantaa vas-
tuun kokonaisuudesta. Val-

mennuksessa tukevat kokeneet 
KPV-kasvatit Jukka Hakala, mv-
valmentaja Gunnar Isosaari ja 
Niko Kalliokoski. Nikon vas-
tuulla edustuksessa on erikois-
tilanteet ja vastustajien sekä pe-
laajien scouttaaminen.

Taustoissa huoltoon on tul-
lut lisäresurssia. Sairaanhoi-
don ammattilainen Tapio Ha-
kala huolehtii teippauksista ja 
ensiavusta. Ari Hujanen hoitaa 
varustepuolta. 

Sitten on pelaajien henkilö-
kohtaisessa valmennuksessa 
auttava valmennuspäällikkö 
Rauno Lesonen ja akatemiassa 
JVK-valmentaja Antti Ylimäki. 
Pelaajien kehittymisen tueksi 
on rakennettu vahva organi-
saatio.

Seuraava KPV:n iso urakka 
on tehostaa markkinointia ja 
rakentaa toimistoa. Vapaaeh-
toisorganisaatiokin tarvitsee 
tekijöitä juoksevien asioiden 
hoitoon. Ottelutapahtumia pi-
tää rakentaa yhtä aikaa joukku-
een tason noustessa. 

Nyt ei pidä katsoa yksittäistä 
yhden vuoden sarjataulukon 
tulosta, vaan rakentaa koko 
pakettia. Pitää uskaltaa katsoa 
pitemmälle ja muistaa, että tä-
män päivän työstä niitetään sa-
toa vasta kahden, kolme vuo-
den päästä.

Tällä hetkellä etenemme 
KPV:ssa vauhdikkaasti mo-
nella rintamalla – junioritoi-
minnassa, edustusjoukkueessa 
kuin myös hallinnossakin. Ha-
luamme, että kokkolanseutu 
voi olla ylpeä omasta jouk-
kueestaan ja omista pelaajis-
tamme.

Jouko Vierimaa

Rakennustyö jatkuu KPV:ssa

Eipä tainnut Jouko Vierimaa tietää, mihin polku KPV:ssa aikanaan joh-
taa, kun kävi noin neljännes vuosisata sitten jättämässä veikkauksiaan 
Pallo-Bingoon Marjo Rintalalle.
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Rantakatu 14. 67100 Kokkola 
(Nordean vieressä)

Strandgatan 14. 67100 Kokkola
Puh. 06-8312174

www.kultaseppaniemi.fi

Kultaseppä O.Niemi Oy 
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Kausi alkoi KPV:n osalta jo 
marraskuussa 2012, jolloin 
ensimmäinen kuuden viikon 
harjoitusjakso lähti käyntiin.  
Pelaajarinki oli jo tuossa vai-
heessa laaja, jotta saataisiin 
katsottua omista junioreista 
mahdollisia pelaajia edustus-
joukkueen käyttöön. Ja nii-
tähän löytyy. Pankaapa vain 
merkille B-ikäisenä edustus-
joukkueeseen noussut keski-
kentän Harri Heiermann.

Jo kauteen lähdettäessä oli 
ajatuksena kehittää omia ju-
nioreita ja pitää viimekauden 
pelaajarunko mahdollisimman 
hyvin kasassa. Siinä ollaan hy-
vin onnistuttu kohtuullisen 
hyvin. Vaihtuvuutta tämän 
kauden joukkueessa on vähän. 

Ainoa merkittävä poisjäänti 
viime kauden pelaavaan ko-
koonpanoon on Kalliokosken 
Nikon jääminen sivummalle, 
mutta Nikokin on jo tässä ke-
vään mittaan kiillottanut Copa 
Mundialejaan ja liittynyt val-
mennusryhmään mukaan.  

Kokeneemmista pelaajista 
pois ovat myös läpi viime kau-
den loukkaantumisista kär-
sineet Aleksi Paavolainen ja 
Mikko Venetpalo.  Allu pe-
lasi viime kaudella vain kuusi 
täyttä peliä ja Mikko viisi. Mi-
kon kausi loppui heinäkuulla 
tulleeseen jalkavammaan. Jesse 
Kalliokoski siirtyi jäähdyttele-
mään kolmosdivisioonaan. 

Nyt sarjakauden alkaessa 
voi todeta, että ollaan harjoi-
teltu määrällisesti kakkosdivi-
sioonatasolle hyvin. Olemme 
myös keskittyneet harjoitte-
lun laadun parantamiseen ja 
sitä kautta pelaajien kehitty-
miseen.  

Joukkueen ja yksilöiden 
kehittymisen tukemiseen 
olemme kasannet valmennus-
ryhmän, johon kuuluvat al-
lekirjoittanut, Jukka Hakala, 
Niko Kalliokoski, Antti Yli-
mäki (akatemia), Rauno Leso-
nen (valm.pääl./yksilökehitys) 
ja Gunnar Isosaari (mv.). Ryh-
mää tukevat huolto/varusteet 
(Ari Hujanen) ja huolto/lää-
kintä (Tapsa Hakala). 

Joukkue on viime kaudesta 
taas asteen kokeneempi ja mu-
kaan on liittynyt omista junio-
reista pelaajia ja muutama muu 
kokkolalainen. Ryhmä on edel-
liseen kauteen verrattuna pal-
jon urheilullisempi, tavoitteel-
lisempi ja halukas menemään 
eteenpäin ja kehittymään. 

Tulevan kesän ehdottomina 
vahvuuksina on koko ryhmän 
kova yhteishenki ja sitoutunei-
suus tekemiseen. Joukkueessa 
on paljon potentiaalia ja py-
rimme saamaan sen kesän pe-
leissä esille. 

Uskon, että voimme yllättää 
monet kokkolalaiset asiantun-
tijat. Projektiamme on kyseen-
alaistettu kaupungissa monella 

tavalla.  On kyseenalaistettu  
niin joukkueen kuin omien 
pelaajien tasoa sekä osaamista, 
ihan kokkolalaiseen tapaan.  

Pyrkimyksenä ei ole ollut pa-
nostaa sokeasti pikaiseen pa-
luuseen ykkösdivisioonaan.  
Muutos ei tapahdu vuodessa, 
eikä vielä välttämättä kahdes-
sakaan, vaan vaatii aikaa pelaa-
jille kypsyä kakkosen tasolle ja 
ennen kaikkea miesten peliin 
ja sarjoihin. 

Toivottavasti keskuskentän 
katsomoissa kesälläkin muis-
tetaan missä ollaan, mikä on 
joukkueen tavoite ja miten 
kokkolalaisia pelaajia kehite-
tään eteenpäin. Pikkuhiljaa 
edustuksemme taso nousee, 
kun saamme junioreista en-
tistä parempia nälkäisiä pelaa-
jia edustukseen. Kun nykyiset 
pelaajamme kehittyvät, niin 
pystymme nousemaan taulu-
koissa eteenpäin. Omavarai-
suutemme tulee jatkossa ole-
maan pohjamme, jota tässä 
hetkessä rakennamme ja siihen 
mausteita lisäämällä olemme 
hyvällä tiellä ylöspäin.

Kauden 2013 kakkosen poh-
joislohkosta on jo ilmoittautu-
nut ylöspäin monta nousijaa. 
VIFK, PS Kemi ja GBK:kin. Me 
KPV:ssa olemme päättäneet, 
että menestys tulee vain ko-
van työnteon kautta.

Henkka

Valmentajan mietteitä
Kapteenin nauhaa kantavat edusjoukkueen peleissä vuorollaan Aki Lyyski (vas.), Joonas Myllymäki ja Teemu 
Mäki.

Edustus on pitänyt tiistaisin fysiikkaharjoituksia Urheilutalon ympäristössä. Yhden kerran tutustuttiin jooga-
liikkeisiin. Joogaharjoituksessa suupielet olivat aluksi virneessä, mutta harjoituksen kovuus yllätti keskivar-
talosta kankeat palloilijat.
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Kaikki palvelut 
saman 
katon 
alta!

Varaa tapaamisaika ja tule käymään: 
Pankki- ja henkilövakuutusasiat 010 258 7333 
OP-Kiinteistökeskus 010 258 7338 
Tervetuloa!

* Puhelut 010-numeroihin maksavat kiinteän verkon lankaliittymistä 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min. ja kotimaisista matkapu- 
helinliittymistä 0,0828 €/puhelu+ 0,17 €/min. (hinnat sis. alv 23 %). OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen 
tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €.

Merenkulun ja 
elinkeinoelämän 
palveluyritys
Serviceföretaget 
för både sjöfarten 
och näringslivet

• 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

 
Pallo-Veikko-lehti   

painettu jo vuodesta 1966 

Pysyy ja  
paranee!

Edustusjoukkue pelasi yhdeksän harjoi-
tusottelua talven ja kevään aikana. Neljä 
voittoa, yksi tasapeli ja neljä tappiota oli 
niistä tuloksellinen yhteenveto. Tärkein 
anti oli ajaa uusia nuoria junioreita si-
sään miesten ympyröihin ja hakea vas-
tausta pelipaikkakokeiluihin. Pitkä kausi 
näyttää kuinka paljon peliaikaa heille 
kullekin sitten kertyykään.  Testipelien 
tulokset olivat:
FC Korsholm – KPV 1-2, KPV – Esse IK 
2-1, GBK – KPV 3-0, KPV – PK-37 2-4, 
KPV – JBK 2-1, KPV – AC Kajaani 3-4, 
KPV – GBK 0-0, KPV – PK-37 2-1 ja KPV 
– FC YPa 0-3.

Testipelien 
kautta kesälle  
vastauksia
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su 21.4 VIFK KPV to 2.5 KPV PeFF la 4.5 KPV JJK 2
la 27.4 ORP KPV to 9.5 KPV K-Pallo to 9.5 OPS KPV
su 5.5 KPV PK-37 to 16.5 KPV FC YPA 2 la 11.5 KPV FC Tarmo
ke 8.5 Tervarit KPV la 25.5 LoVe KPV ke 22.5 VIFK KPV
ma 13.5 KPV GBK pe 31.5 KPV TUS su 26.5 KPV FC Kemi
ma 20.5 KPV FC YPA ke 5.6 KPV Myran to 30.5 JJK KPV
su 26.5 TP-47 KPV ti 11.6 KPV HBK ti 4.6 KPV OLS
su 2.6 KPV VIFK ti 18.6 Såka KPV su 9.6 SJK KPV
la 8.6 PS Kemi KPV ke 26.6 KPV NoStars la 15.6 KPV VPS
la 15.6 Kerho-07 KPV ti 2.7 KPV Sääripotku ke 19.6 KuPS 2 KPV
ke 19.6 KPV ORP ma 8.7 Esse IK 2 KPV su 30.6 KPV Jaro
ma 24.6 PK-37 KPV pe 12.7 PeFF KPV
su 30.6 KPV Tervarit to 25.7 K-Pallo KPV
su 7.7 GBK KPV ti 30.7 FC YPA 2 KPV
su 14.7 KPV FC YPA ma 5.8 KPV LoVe
su 21.7 KPV TP-47 su 11.8 TUS KPV
su 4.8 PS Kemi KPV ma 19.8 Myran KPV
ke 7.8 KPV Kerho-07 la 24.8 HBK KPV
la 10.8 ORP KPV to 29.8 KPV Såka su 14.4 KPV ToJK YJ
su 18.8 KPV PK-37 ti 3.9 NoStars KPV la 20.4 Klubi 36 YJ KPV
su 25.8 Tervarit KPV ke 11.9 Sääripotku KPV su 28.4 KPV Ajax / OsPa
su 1.9 KPV GBK la 14.9 KPV Esse IK 2 la 11.5 ONS 3 KPV
su 8.9 FC YPA KPV su 19.5 KPV HauPa
su 15.9 TP-47 KPV su 26.5 Pallokissat 2 KPV
su 22.9 KPV VIFK su 2.6 KPV Lynx
su 29.9 KPV PS Kemi la 8.6 KPV RoPS
la 5.10 Kerho-07 KPV la 15.6 ONS 2 KPV

B-tytöt 1.divisioona
kevät

KPV ottelut 2013

Edustusjoukkue 2.divisioona KPV akatemia 4.divisioona B-pojat 1.divisioona
kevät

Palloliiton Kakkosta pelataan kolmessa 
kymmenen joukkueen lohkossa, joiden 
voittajat pääsevät karsimaan kahdesta 
paikasta noususta Ykköseen. Sijalle 9 

ja huonommin sijoittuneet putoavat 
Kolmoseen. Lisäksi kaikkien lohkojen 
huonoiten pelannut sijalle 8 sijoittu-
nut putoaa Kolmoseen. Sarja pelataan 

kolminkertaisena.
Kakkosen pohjoislohkossa pelaa-

vat KPV:n lisäksi GBK/Kokkola, VIFK/
Vaasa, FC YPa/Ylivieska, OPS-j/Oulu, 

PK-37/Iisalmi, PS Kemi/Kemi,  Kerho 
07/Seinäjoki, Tervarit/Oulu ja TP-47/
Tornio. KPV:n otteluista 16 pelataan 
sunnuntaina,  viisi lauantaina, kolme 

keskiviikkona ja kolme maanantaina. 
KPV:n  otteluohjelmat Palloliiton sar-
joissa eri joukkueille näkyvät  ohei-
sessa taulukossa. 

KPV:n ottelut Palloliiton sarjoissa kaudella 2013

Näin pelattiin 2012
KAKKONEN POHJOISLOHKO
FC Kajaani ..........................  24    15  4    5    53 – 33   49
GBK ....................................  24    12  8    4    53 – 29   44
PS Kemi ..............................  24    12  3    9    52 – 37   39
PK-37 .................................  24    11  6    7    37 – 33   39
TP-47 .................................  24      8  5  11    39 – 42   29 
FC YPa ................................  24      9  2  13    41 – 45   29
KPV ....................................  24      7  7  10    31 – 42   28
FC Santa Claus ...................  24      6  6  12    29 – 54   24
HauPa ................................  24      6  3  15    27 – 47   21

KOtONA
PS Kemi  .................13   9-0-4   34-18  27
AC Kajaani  .............11   8-2-1   28-10  26
PK-37  ....................11   6-3-2   22-13  21
GBK  .......................12   5-5-2   23-12  20
FC Santa Claus  .......12   4-5-3   20-22  17
KPV  .......................12   4-4-4   19-20  16
HauPa  ....................12   4-0-8   10-21  12
TP-47  .....................13   3-2-8   20-27  11
FC YPa  ...................12   3-1-8   20-23  10

VIErAISSA
GBK  .......................12   7-3-2   30-17  24
AC Kajaani  .............13   7-2-4   25-23  23
FC YPa  ...................12   6-1-5   21-22  19
TP-47  .....................11   5-3-3   19-15  18
PK-37  ....................13   5-3-5   15-20  18
PS Kemi  .................11   3-3-5   18-19  12
KPV  .......................12   3-3-6   12-22  12
HauPa  ....................12   2-3-7   17-26    9
FC Santa Claus  .......12   2-1-9     9-32    7

Kotona ja Vieraissa taulukoiden ottelumäärien kirjavuuteen on selityksenä Warkaus JK:n 
sulkeminen sarjasta.

KPV:n jäsenet, kaikki pelaajat 
(nykyiset ja vanhat, junioreita 
myöten), valmentajat, kaikki 
junioritoimijat ja sponsorit 
kutsutaan lauantaina touko-
kuun 18. päivä klo 15.00 Kau-
pungintalon ”Kokkola-saliin”.

Kyseessä on seminaari, jossa 
kaksi alansa huippua - profes-
sori Sakari Orava urheilukirur-
gina ja professsori Kari Uusikylä 
kasvatustieteessä - pitävät ”Vih-
reälle Perheelle” mielenkiintoi-
set luennot.

Sakari Orava on saavutta-
nut maailmanmaineen urhei-
luvammojen kirurgina.  Hä-
nen taitojaan ovat tarvinneet 
huippujalkapalloilijat Beckha-

mista lähtien aina valtioitten 
päämiehiin saakka.  Sakari on 
varustautunut power point- 
(tykki) esityksen kautta lähes-
tymään nimenomaan jalkapal-
loilijoita.

Kari Uusikylä, monista TV-
lähetyksistä tuttu, tunnetaan 
erikoisesti kasvatuspedagogi-
naja tutkimuksistaan lasten ja 
nuorten luovuuden kehittämi-
sessä.  Kari on suuri humanisti

- pienen ihmisen puolustaja. 
Hän on ehdolla ruotsinkie-
lisellä Pohjanmaalla vuoden 
pohjalaiseksi. Viime aikojen ta-
pahtumat koulumaailmassa li-
säävät mielenkiintoa Karin pu-
heenvuoroon.

Molemmat proffat olivat ai-
koinaan myös ansioituneita 
urheilumiehiä. Orava junio-
rinyrkkeilyn SM ja Uusikylä 
(VPS) maaottelutason jalkapal-
loilija, joten tiedossa on varsin 
asiantuntevaa sanankäyttöä.  

Tämän avoimen tilaisuuden 
järjestäjänä on KPV:n Pappa-
kerho kahvien kanssa.

Orava ja Uusikylä
KPV-seminaarissa

Kausikortit myynnissä seuran 
sihteeriltä hintaan 80 euroa, 
jäsenet ja eläkeläiset 60 euroa.

Sakari Orava Kari Uusikylä
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KPV:n edustusjoukkue alkaneen kau-
den 27 sarjapeliin kootaan tämän 
kuva-aukeaman pelaajista, jotka ovat 
kuuluneet kauteen valmistavaan har-
joitusryhmään. Iältään ryhmä on var-
maankin yksi seuran historian nuo-

rimmista, keski-iältään vasta 20,3 
vuotta. Joukkueen nestori on Henri 
Myntti, joka pelaamisen ohella on 
vastuuvalmentaja. Kuopus puoles-
taan on vasta 16 ikään ehtinyt Harri 
Heiermann.

Nuoruudesta huolimatta joukkueen 
pelaajille on kuitenkin kehittynyt mit-
taa sillä keskipituus on peräti 184,4 
senttiä. Joukossa on kuusi pelaajaa: 
Henri Myntti, Joonas Myllymäki, Harri 
Heiermann, Lauri Hakala, Riki Kuusela 

ja Tony Mäki, jotka ovat yli 190-sent-
tisiä.  Joukkueen pelaajien keskipaino 
on 76,3 kiloa.

Pelikokemukselta joukkue on pää-
osin uransa alussa. Suurinta koke-
musta edustaa Niko Kalliokoski 206 

sarjapelillään ja lähinnä tulevat Henri 
Myntti 128, Aki Lyyski 61 ja Konsta 
Tastula 51 ottelullaan. Ilman sarjako-
kemusta KPV:ssa ovat Miika Ritala, 
Tony Mäki, Ville  Erkkilä, Oskar Yli-
mäki, Richard Rajala ja Eetu Luokkala.

KPV:n edustusjoukkue kaudella 2013

1   Joonas Myllymäki  mv
9.9.-89   190 cm/ 78 kg
15 peliä KPV:n edustuksessa. Valittiin 
joukkueen kapteeniksi. Raamikas ja lah-
jakas veskari, jolla kaksivuotinen sopi-
mus Palloveikkoihin. Toinen kausi edus-
tuksessa. 

35 Aki Lyyski  mv 
17.3.-82  181 cm / 83 kg
60 peliä KPV:n edustuksessa. Kokenut 
maalivahti. Himoharjoittelija, jonka ak-
tiivisuudesta ja sitoutumisesta voi ot-
taa mallia. Valittiin joukkueen kaptee-
nistoon.

Miika Ritala mv 
3.8.-92 177 cm/ 75 kg
Nuori veskari. Akatemiassa ottamassa 
isoja minuutteja ja siten torjuntakoke-
musta tulevaan. 

Tony Mäki 
30.8.-91  190 cm/ 83 kg
Pitkän linjan palloveikko. Lähinnä akate-
mian pelaaja, jota voi käyttää millä peli-
paikalla hyvänsä. Vain maalivahtina ko-
keilematta.

3 Oskari Hinkkanen 
7.1.-92  177 cm/ 72 kg
31 peliä KPV:n edustuksessa. Aloitti 
kauppatieteen opiskelut Vaasassa, mutta 
silti osallistunut aktiivisesti harjoituksiin 
ja peleihin. Laitapelaaja vasemmalla tai 
oikealla.

4 Ville Erkkilä 
3.3.-95 178 cm/ 65 kg
Nousi B-junioreista edustuksen harjoitus-
rinkiin. Hyvällä asenteella kehittymässä. 
Peliaika kuitenkin pääasiassa akatemi-
assa.

9 Mikko Laitala 
29.9.-94 170 cm/ 65 kg
19 peliä KPV:n edustuksessa.  Vielä A-
ikäinen hyökkääjä, jolla räjähtävä lähtö 
ja joukkueen pienimmäksi pelaajaksi yl-
lättävän hyvä pääpeli. Pikkuisen malttia 
ja säätöä ajoituksiin ja tekemiseen, niin 
taivas vain kattona.

15 Henri Myntti 
23.3.-82  198 cm / 88 kg
128 peliä KPV:n edustuksessa. Pelaaja-
valmentaja. Viime kauden KPV:n maali-
kuningas nyt topparina. KPV:n the Henri. 
Norjaa ja Saksaa nähnyt Suomen mestari 
ja Veikkausliigan maalikuningas. Kakko-
sen paras pelaaja.

5 Oskar Ylimäki 
31.10.-95  191 cm/ 88 kg
B-junioreista edustukseen. Kuten Erkki-
läkin peliaika pääosin akatemiassa. Koo-
kas pelaaja, joka on erinomainen pää-
pelissä.

10 Harri Heiermann 
8.9.-96  190 cm / 71 kg
1 peli KPV:n edustuksessa. B-juniori 
edustuksen avauskokoonpanon rajoilla. 
Yksi viime vuosikymmenten suurimpia 
lahjakkuuksia KPV:n junioreissa. Ja se 
on kovaa valuuttaa. Aika näyttää, onko 
tahto ja onni uran rakentamisen mat-
kassa. Tyylikäs ja taitava keskikentän 
keskustan pelaaja.

6 Teemu Mäki 
30.6.-93  183 cm/ 85 kg
30 peliä KPV:n edustuksessa. Armeija ja 
A-junnuikä jäi taakse viime kesänä. Silti 
jo kokenut edustuksessa. Loistava vasem-
man jalan käyttö erityisesti vapaapot-
kuissa. Valittiin joukkueen kapteenistoon.

11 Samu Laitinen 
9.12.-92  188 cm/ 89 kg
28 peliä KPV:n edustuksessa. Härkämäi-
nen sentteri, joka saa pallon osoittee-
seen niin vasemmalla kuin oikeallakin 
jalalla ja tarvittaessa myös päällänsä. 
Viime kauden seitsemään osumaan odo-
tetaan lisäystä.

7 Konsta Tastula 
24.5.-92  181 cm/ 71 kg
51 peliä KPV:n edustuksessa. Täyttää 
vasta 21-vuotta, mutta jo kokenut pe-
laaja ykkösen ja kakkosen tasolla. Todel-
linen urheilija, joka haluaa kehittää itse-
ään kakkosta ylemmille tasoille.

12 Jere Kentala 
5.1.-95  178 cm/ 69 kg
2 peliä KPV:n edustuksessa.  B-junio-
reista edustukseen. Nopea yläkerran 
pelaaja, joka pääsi maistamaan edus-
tuksessa pelaamista jo viime kaudella.

8 Harri Hujanen 
7.6.-93  181 cm/ 80 kg
38 peliä KPV:n edustuksessa. Viime ke-
sänä loukkaantunut jalka ottaa edelleen 
aikaa parantua täyteen pelikuntoon. Pär-
jäsi jo ykkösessä. Erinomainen johtaja 
puolustuksessa kunhan kuntoutuu.

14 Richard Rajala 
8.9.-93  185 cm/ 76 kg
Siirtyi GBK:sta tammikuussa. Lahjakas, 
nopea ja taitavakin puolustaja. Pikkui-
sen lisää agrea, niin olisi ainekset lois-
tavaksi pelaajaksi. Syksyllä odottaa yli-
opisto Turussa.

Hyvät KPV:n ystävät!
Kiitos seuramme eri muodoissa saamastamme tuesta. 

Tervetuloa seuraamaan joukkueemme esityksiä 
kesän pelikentillä.

Kokkolan Pallo-Veikot
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Jukka Hakala, valmentaja.

Gunnar Isosaari, mv-valmentaja.

Jouko Vierimaa, joukkueenjohtaja.

Ari Hujanen, huoltaja.

Tapio Hakala, teippaus/ensiapu.

Edustusjoukkueen
taustavoimat

16 Lauri Hakala 
22.11.-92  195 cm / 82 kg
1 peli KPV:n edustuksessa. Nopea ja koo-
kas laitapelaaja, mutta kokeillut akate-
miassa myös topparina. 

21 Juho Paavolainen 
6.2.-95  189 cm/ 80 kg
15 peliä KPV:n edustuksessa. B-junio-
reista vanhentunut toppari/ keskiken-
tän pohjan pelaaja oli jo viime kaudella 
isoilla minuuteilla edustuksessa.

27 Arttu Seikkula 
6.6.-93  180 cm/ 77 kg
23 peliä KPV:n edustuksessa.  ”Luissua-
rezmainen” väkkärä ahtaissa paikoissa. 
Pystyy murtautumaan nollatilanteesta 
tekopaikkaan.  Joskus kyllä pallo vie 
miestä eikä mies palloa pitkissä kulje-
tuksissaan. Syksyllä Jyväskylään opiske-
lemaan liikuntatieteitä.

17 Farhan Omar 
1.6.-92  187 cm/ 72 kg
11 peliä KPV:n edustuksessa.  Jaron kas-
vatti toista vuottaan KPV:ssa. Testeissä 
joukkueen nopeimpia ja kestävimpiä 
sekä kimmoisin. Pikkuisen lisää äijämäi-
syyttä ja harjoittelua, niin nousee liigata-
son pelaajaksi. 

23 Joni Vanhakangas 
21.3.-91  186 cm/ 74 kg
20 peliä KPV:n edustuksessa.  Keskiken-
tän keskustan pelaaja, jolla toinen kausi 
edustuksessa. Tunnollinen tekijä ja har-
joittelija.

33 Riki Kuusela 
30.3.-95  192 cm/ 75 kg
9 peliä KPV:n edustuksessa. B-junioreista 
vanhentunut, mutta jo viime kaudella 
edustuksessa pelannut ”se taitavampi 
Kuusela”. Topparin mitat ja perustoppa-
ria parempi nopeus. Taitoakin on. Enää 
on kyse tahdosta ja määrätietoisuudesta 
rakentaa jalkapalloilusta ura.

19 Tuomas Hakala 
26.4.-95  183 kg/ 68 kg
1 peli KPV:n edustuksessa. B-junioreista 
edustukseen. Liigatason nopeus. Ajoitus 
kohdalleen, juoksulinjat selväksi ja malt-
tia tekemiseen, niin taivas kattona.

25 Jesse De Jong 
4.2.-95  182 cm/ 74 kg
5 peliä KPV:n edustuksessa. B-junioreista 
edustukseen. Jo viime kaudella edustuk-
sessa pelejä. Tältä kaverilta äijämäisyyttä 
löytyy, mutta myös nopeutta ja nopeus-
kestävyyttä. Mikään areena ei ole Jes-
selle liian iso.

34 Aaro Hedman 
31.1.-93  175 cm/ 68 kg
22 peliä KPV:n edustuksessa. GBK:n kas-
vatti toista kauttaan vihreissä. Herkkä ja 
kaunis kosketus palloon jokaisessa tilan-
teessa. Joku voisi jopa sanoa eroottinen 
kosketus. Nopeutta ja peliälykkyyttä riit-
tää sekä urheilijan luonnetta. Menossa 
fysiikan kehittäminen ja ahtaisiin hyök-
kääjän painitilanteisiin opetteleminen.

20 Eetu Luokkala 
11.4.-92  177/ cm / 67 kg
Urheilullinen nuorempi painos Luokka-
lasta.

26 Niko Kalliokoski 
26.5.-82  185 cm/ 85 kg
205 peliä KPV:n edustuksessa. Valmen-
nuksen tukena ja tarvittaessa topparina 
kentällä. Pelimies viimeisen päälle. Arvo-
kas mies antamaan kokemustaan nuoren 
joukkueen käyttöön.

Vastuuvalmentaja 
Henri Myntti
Valmentaja 
Jukka Hakala
Valmentaja 
Niko Kalliokoski
Mv-valmentaja 
Gunnar Isosaari
Valmennuspäällikkö 
Rauno Lesonen
Huolto 
Ari Hujanen
Akatemia 
Antti Ylimäki
Lääkintä + akatemia 
Tapio Hakala
Joukkueenjohto 
Jouko Vierimaa

Kaikki kodin vesi-, sähkökalusteet  
ja -tarvikkeet

Myymälämme avoinna 

ma-pe 9-17

LVI-Rahkola OY

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

WWW.ACTILIFE.FI   WWW.ACTILIFELADY.FI

10 EURON ALENNUS kaikista sarjakorteista sekä 
jäsenyyden liittymismaksu 0 EUROA 21.12.12 saakka.
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KOKKOLAN
HAUTAKIVIPALVELU OY

www.hautakivipalvelu.fi

•TELAT •KARTIOT
•PUTKET •PAINELAITTEET
•LIERIÖT •KONEISTUKSET

Ahertajantie 18 67800 KOKKOLA
Puh: 0201880 650 Fax: 020 1880 660

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaahto.fi
Nettiosoite: www.vaahto.fi

Hyviä porukkapelejä

TORIKADUN KIOSKI
KOKKOLA KY

•ELINTARVIKKEET •KARKIT
•ERIKOISLEHDET •ONLINE
•MONIVETO •PITKÄVETO

J. Malkamäki
Torikatu 27. Kokkola. Puh. 06-831 0585 Kuljetus

HEIKKI
SAMMALLAHTI

Lepokodinkatu 4.
Puh. 040 582 9090,

0400 563 017

1.3.2012

PALVELUPISTEET / PINNOITTAMOT / PARTNERIT

Palvelupiste Osoite Puh Fax Palvelupisteen päällikkö
  3 ESPOO, Odilampi Alkutie 1 02970 ESPOO (09) 7002 2360 (09) 7002 2369 Jukka Pekkanen
  6* ESPOO, Suomenoja Luoteisrinne 4 02270 ESPOO (09) 7002 2370 (09) 7002 2379 Tapani Ihalainen
28 EURA Filppulantie 18A 27510 EURA (02) 8650 116 (02) 8654 364 Tomi Salonen
22 FORSSA Viksbergintie 10 30300 FORSSA (03) 422 5055 (03) 422 5035 Ilpo Tuovila
43 HEINOLA Vuohkalliontie 3 18200 HEINOLA (03) 7156 200 (03) 7141 003 Mauno Nora
31* HELSINKI, Ala-Tikkurila Tapulikaupungintie 8 00750 HELSINKI  (09) 7002 2320  (09) 7002 2329 Aija Mäkelä
  9* HELSINKI, Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 7 00880 HELSINKI (09) 7002 2330 (09) 7002 2339 Jani Pennanen
34 HELSINKI, Konala Hankasuontie 8 00390 HELSINKI (09) 7002 2350 (09) 7002 2359 Charles Wiedebaum
32 HELSINKI, Lehtisaari Lehtisaarentie 1 00340 HELSINKI (09) 7002 2340 (09) 7002 2349 Jan Juntunen
35 HELSINKI, Punavuori Perämiehenkatu 11 00150 HELSINKI (09) 7002 2357 (09) 2609 811 Jiri Mikkonen
10* HELSINKI, Vartioharju Linnavuorentie 28 00950 HELSINKI (09) 7002 2335 (09) 7002 2336 Pertti Kokkonen
11 HUITTINEN Kolmikulmankatu 4 32700 HUITTINEN (02) 568 460 (02) 568 461 Matti Nieminen
18* HYVINKÄÄ Verkatehtaankatu 1 05830 HYVINKÄÄ (019) 450 303 (019) 450 306 Tapio Rytkönen
20 HÄMEENLINNA Brahenkatu 25 13130 HÄMEENLINNA (03) 6120 433 (03) 6533 532 Jarno Heinonen
70* IISALMI Karjalankatu 23 74120 IISALMI (017) 3696 470 (017) 3696 480 vt. Pekka Soininen
68 JOENSUU Kuurnankatu 26 B 80130 JOENSUU (013) 2481 700 (013) 2481 710 Antti Saastamoinen
12 JYVÄSKYLÄ, Seppälänkangas Kuormaajantie 15 40320 JYVÄSKYLÄ (014) 283 022 (014) 284 590 Asko Mattila
  7 JÄMSÄ Ekosentie 2 42100 JÄMSÄ (014) 747 740 (014) 747 741 Niko Luotonen
36* JÄRVENPÄÄ Vierikatu 7-9 04430 JÄRVENPÄÄ (09) 2922 900 (09) 2922 882 Mauri Laurila
67 KAJAANI, Petäisenniska Nuaskatu 3 87400 KAJAANI 020 778 9850 020 778 9851 Seppo Toppinen
19* KANGASALA Artturintie 4 36200 KANGASALA 0400 882 786, (03) 3646 246 Arsi Timonen
62 KOKKOLA Asentajantie 7 67600 KOKKOLA (06) 8680 120 (06) 8680 121 Niklas Lindqvist
44* KOTKA Sorvaajantie 7 48220 KOTKA (05) 2285 030 (05) 2285 799 Timo Pirinen
42* KOUVOLA Eräpolku 1 45130 KOUVOLA (05) 3713 686 (05) 3115 505 Jukka Hölttä
65 KRISTIINANKAUPUNKI Lålbyntie 41 64300 LAPVÄÄRTTI (06) 2213 388 (06) 2213 308 Jan-Erik Mattfolk
69 KUOPIO, Kolmisoppi Neulalammentie 4 70780 KUOPIO (017) 3696 400 (017) 3696 410 Pasi Toppinen
41 LAHTI Launeenkatu 81 15610 LAHTI (03) 875 110 (03) 7513 648 Pasi Arkkukangas
48 LAPPEENRANTA Toikansuontie 14 53500 LAPPEENRANTA (05) 4161 365 (05) 4161 366 Ilkka Äikäs
52* LAPUA Hallitie 3 62100 LAPUA 010 666 4090 (06) 433 5001 Leo Kivisalo
37* LOHJA, Tynninharju Korjaamokuja 2 08200 LOHJA (019) 311 100 (019) 386 750 Kai Lahti
17 LOIMAA Lamminperä 4 32200 LOIMAA (02) 7621 000 (02) 7621 040 Jari Hettula
30 LOVIISA Porvoonkatu 8 07900 LOVIISA (019) 501 555 (019) 531 057 Piret Jahilo
47 MIKKELI, Tusku Insinöörinkatu 9 50150 MIKKELI (015) 211 011 (015) 211 153 Väinö Siitari
39* MÄNTSÄLÄ Maisalantie 16 04600 MÄNTSÄLÄ (0400) 869 939, (0500) 859 974 Arto Kauppinen
13 NOKIA Yrittäjäkatu 11 37100 NOKIA (03) 3416 100 (03) 3416 800 Harri Mäkelä
40 OULU, Oritkari Oritkarintie 6 90400 OULU (08) 5380 400 (08) 3114 409 Markku Kallinen
14 OULU, Toppila Messipojantie 21 90520 OULU 020 778 0680 020 554 5220 Ismo Riekki
24 PARKANO Teollisuustie 20 39700 PARKANO (03) 4482 149 (03) 4483 098 Pekka Leppihalme
64 PIETARSAARI Vaunusepäntie 15 68660 PIETARSAARI (06) 7622 222 (06) 7622 221 Björn Fröjdö
1 PORI Paanakedonkatu 12 28100 PORI (02) 6312 200 (02) 6312 225 Kimmo Siirtola
38* PORVOO Teollisuustie 14 06150 PORVOO (019) 5221 700 (019) 5221 777 Jan-Olof Gustafsson
15 RAISIO Varppeenkatu 22 21200 RAISIO (02) 4382 871 (02) 4383 343 Markku Alkio
5 RAUMA Hakunintie 5 26100 RAUMA (02) 8223 900 (02) 8239 647 Pekka Takaveräjä
26 RIIHIMÄKI Tehtaankatu 2 11710 RIIHIMÄKI (019) 739 600 (019) 739 604 Kimmo Kiljander
25 SALO Joensuunkatu 8 24100 SALO (02) 7312 525 (02) 7312 515 Harri Veijalainen
16* SASTAMALA Harjukatu 3 38200 SASTAMALA (03) 5114 142 (03) 5114 200 Markku Mäkinen
63 SEINÄJOKI Teollisuustie 8 60100 SEINÄJOKI (06) 2190 219 (06) 2190 121 Pasi Ylikantola
46 TAMMISAARI Horsbäck 10600 TAMMISAARI (019) 2411280, 230747 (019) 230 767 Benny Rosenqvist
4 TAMPERE, Lakalaiva Korjaamonkatu 1 33840 TAMPERE (03) 2651 600 (03) 2657 172 Antti Heikkilä / Esko Puputti
27 TAMPERE, Lokomonkulma Lokomonkatu 25 33900 TAMPERE (03) 2634 100 (03) 2634 150 Pasi Kivisalmi
49 TURKU, Keskusta Helsinginkatu 23 20100 TURKU (02) 2323 123 (02) 2323 124 Mika Pesonen
2 TURKU, Runosmäki Vahdontie 11 20360 TURKU (02) 2843 500 (02) 2384 717 Antti Vainio
61 VAASA Myllärinkatu 24 65100 VAASA (06) 3620 362 (06) 3620 361 Michael Storås
21 VALKEAKOSKI Peuranoronkatu 2 37630 VALKEAKOSKI (03) 5843 244 (03) 5843 248 Ari Röksä
51 VANTAA, Koivuhaka Kuriiritie 17 01510 VANTAA 020 7851 780 020 7851 781 Richard Wiedebaum
54* VANTAA, Vantaankoski Vanha Nurmijärventie 74 01730 VANTAA 020 747 9200 (09) 4789 2459 Jari Toivanen
57 YLÖJÄRVI Osinkotie 33470 YLÖJÄRVI (03) 348 3715 (03) 348 3714 Joni Jokisalo

TUKKUMYYNTI Koivuhaka Kuriiritie 17 01510 VANTAA (050) 549 1712 Mikko Inkinen
PINNOITTAMOT
93 LOVIISA Porvoonkatu 8 07900 LOVIISA (019) 501 558 (019) 531 057 Roger Hansson
97 PORI Nuolihaukantie 5 28220 PORI (02) 6340 600 (02) 6393 605 Kari Hyppönen
PARTNERIT
* HEINÄVESI,  Heinäveden AutopalveluKermantie 3 79700 HEINÄVESI (017) 561 695 (017) 562 461 Eero Hänninen
* JALASJÄRVI,  Autoh. E. ja M. Mäkelä Keskustie 8 61600 JALASJÄRVI (050) 306 9530 (06) 4575 209 Pertti Mäkelä
* JUUKA, U ja M Lipponen Ky Nunnanlahdentie 3 83900 JUUKA (013) 247 0361 (013) 247 0364 Mika Lipponen
* KAJAANI , Kajaanin Asennus Osa Mainuantie 1 87150 KAJAANI (08) 626 622 (08) 626 633 Jorma Heikkinen/Jarmo Immonen
* KIURUVESI, TB-huolto H ja A HuuskoNiemistenkatu 16 74700 KIURUVESI (017) 752 310 Heikki Huuskonen
* KURIKKA, Autohuolto Pertti Mäkelä Keskuspuistikko 39 61300 KURIKKA (0400) 307 425 Pertti Mäkelä
* LAPPAJÄRVI, T:mi Raimo Angervisto Nissintie 10 62600 LAPPAJÄRVI (06) 5661 567 (06) 5662 147 Raimo Angervisto

LEPPÄVIRTA, Blue Truck Service Tervonlammentie 4 79100 LEPPÄVIRTA (0400) 773 993 Kuohukivi
* LUIKONLAHTI, Huoltokorjaamo SaarioHuovilanpolku 1 73670 LUIKONLAHTI (017) 671 577 Harri Saario

MUURAME, Muuramen Rengaspiste Autotalontie 9 40950 MUURAME (014) 3722 091 Vesa Kytölä
* NILSIÄ, Nilsiän Autohuolto Nilsiäntie 72 73300 NILSIÄ (017) 463 1144 (017) 463 2153 Seppo Parviainen
* NURMES, Autoh. Esko Heikkinen Raatihuoneenkatu 11 75500 NURMES (013) 480 120 (013) 480 120 Harri Heikkinen
* SAARIJÄRVI, TKR-Metal Kunniavuorentie 10 73100 SAARIJÄRVI 0400 649 292 Kari Roikonen
* SOINI, Soinin Auto Kataja-Aho Multiantie 7 63800 SOINI (06) 5281 041 (06) 5281 760 Jarmo Kataja-Aho
* UUSIKAUPUNKI, Huolto Rengas Laih  Autotehtaankatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI (02) 8424 500 (02) 8418 551 Juha Laiho
* VARKAUS,  Varkauden Autopalvelu Käsityökatu 13 78200 VARKAUS (017) 552 3731 (017) 552  7180 Tomi Koponen
* YLÄNE, Autokorjaamo J. Vehanen Teollisuustie 10 21900 YLÄNE (02) 2563 280 (02) 2563 262 Jussi Vehanen
* = autotarvikkeet

MYÖS HUOLTO- JA VARAOSAT
Kauppakaari 2, 67600 Kokkola

Puh. 020 741 0480
Avoinna ark. 7-17. La 9-13.

www.kokkolanet.com/tyokaluassa

Trio Trading
Jänismaantie 1. 67800 KOKKOLA

Puh. (06) 824 5500
Faksi (06) 824 5515

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

Satamamme viikottaisten konttiliikennevuorojen avulla 
yrityksesi rahti kulkee kaikkialle maapallollamme – tai sieltä 

Kokkolan Satamaan. Helposti, joustavasti ja edullisesti.

kova ja tankkari yhteismainos_päiv.indd   1 1.12.2011   8:53:04

&  
Kuntosali avoinna:                   Keilahalli avoinna: 
       ma-to                         8-21                  ma-to 8-21 
       pe                         8-20                  pe 8-23 
       la                        10-18                 la 10-23 
       su                        14-20                 su 14-20 
 
Monipuolinen Viihdekeskus keskellä Kokkolaa, Kauppakeskus Chydeniassa. 
Tarjoamme monipuoliset palvelut niin yksityishenkilöille kuin Yritysasiakkaille.  
- Kuntosali ja ryhmäliikuntapalvelut 
- Personal Trainer- palvelut 
- Solarium, infrapunasauna 
-8 ratainen Hohtokeilahalli ja 2 biljardi pöytää 
-Ravintola  A-oikeuksin 
-Tasokkaat VIP-tilat,  sauna ja poreamme kattoterassilla. 
-Kokouspalvelu 
-Lasten syntymäpäivä juhlat 
 
Kauppakeskus Chydenia Keilahalli puh.  044 344 9205 
Rantakatu 2, KOKKOLA Kuntosali puh.  044 344 9200 

 

Sähkö, Tele ja
Instrumentointiasennukset

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

Terminaalikatu 7, 67700 Kokkola
Puh. (06) 823 5100, Faksi (06) 823 5111  www.mesiel.fi
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David Beckham – Haile Gebrselassie – 
Merlene Ottey, ym, ym

Professorit 

Sakari Orava ja Kari Uusikylä 
luennoivat liikuntalääketieteestä 

sekä nuorten kasvatuksesta 

Kaupungintalon Kokkola-salissa 
lauantaina 18.5. klo 15.00.

Tilaisuus on avoin – vapaaehtoinen kahvimaksu.
Järjestäjänä KPV:n Pappakerho. Tervetuloa!

0400 167 769

Valtra-varaosamyyjät löydät numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi 

PROMOTIVE BLACK 110 Ah (I4w ja I5w)
Mm. metsäkoneet
Kylmäkäynnistyskyky EN 680
Mitat: P 347, L 173, K 234 mm

159,-610047068 
610048068

PROMOTIVE BLUE 140 Ah (K8 ja K10)
Kylmäkäynnistyskyky EN 800
Mitat: P 513, L 189, K 223 mm

195,-640103080
640400080

PROMOTIVE BLUE 170 Ah (M8 ja M9)
Kylmäkäynnistyskyky EN 1000
Mitat: P 513, L 223, K 223 mm

209,-670103100
670104100

HEAVY DUTY 174 Ah (M12v) 
Mezzo, Mega, Hi, M, T, C
Kylmäkäynnistyskyky EN 1450
Mitat: P 513, L 233, K 233 mm

269,-674011140

BLUE DYNAMIC 74 AH (E11)
Kylmäkäynnistyskyky:EN 680
Mitat: P 278, L 175, K 190 mm

99,-574012068

PROMOTIVE BLACK 125 Ah (J1w ja J2w)
600–900, A65–A95, A75n–A95n,  
Massey-Ferguson
Kylmäkäynnistyskyky EN 720
Mitat: P 345, L 172, K 290 mm

175,-625014072
625012072

ULTIMATE 100 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 760
Mitat: P 353, L 175, K 190 mm

PLH3 112,-

ULTIMATE 60 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 480
Mitat: P 242, L 175, K 190 mm

PLD24 63,-

PROFESSIONAL 200 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 1450
Mitat: P 513, L 223, K 217 mm

PLM10 218,-

PROFESSIONAL 140 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 760
Mitat: P 513, L 189, K 223 mm

PLK10 177,-

AGRI 130 AH
Kylmäkäynnistyskyky EN 700
Mitat: P 345, L 175, K 285 mm

PLI1w
PLJ2w 159,-

AGRI 110 Ah
Kylmäkäynnistyskyky EN 720
Mitat: P 353, L 175, K 230 mm

PLI4w
PLI5w 125,-

Kaikki hinnat sisältävät alv. 23 %.

Varta- ja PowerLine-akut vaativaan käyttöön

Valtra kierrättää vanhat romuakkusi.

AGCO Suomi Oy Kokkola Kauppakaari 8. 67600 Kokkola

KPV:n edustus oli koko joukkueellaan kannustamassa Tiikereitä lentopallon finaaliot-
teluissa. KPV onnittelee Tiikereitä vielä Pallo-Veikonkin välityksellä.

Onnea Tiikerit! 

Kun hinta 
ratkaisee

Jyväskylä  Kokkola  Lempäälä  Seinäjoki  Vaasa

www.minimani.fi
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PPO Kokkola

On hieno ja terveellinen asia, 
että ihmisillä riittää aikaa ja 
motivaatiota harrastuksille va-
paa-aikana, myös kodin ulko-
puolella. Harrastaa voi luon-
nollisesti yksinkin, mutta myös 
mieleiseen ja mieluisaan yhtei-
söön kuulumalla – jopa siihen 
jäseneksi liittymällä.

KPV:n kohdalla on muutaman 
viime vuoden aikana tehostettu 
jäsenhankintaa. Seuran hallitus 
on antanut asian hoidon aktiivi-
selle Pappakerho-jaostolle. Työ 
on kantanut hedelmää.

Seuran toiminnassa on vuo-
sien saatossa vaikuttanut satoja 
ja tuhansia nuoria ja vanhem-
pia, naisia ja miehiä. Pääsään-
töisesti heille on varmaan ker-
tynyt miellyttäviä muistoja 
yhdessä olosta ja tätä rikkautta 

voi kasvattaa jatkossakin. Jä-
senmäärän kasvusta huolimatta 
kutsulla seuran jäsenyyteen ei 
ole tavoitettu kuin osa tuosta 
joukosta. Peiliin katsomalla 
voi itse kukin saada vastauk-
sen, miksi omalla kohdalla täl-
lainen jäsenyyden unohdus on 
päässyt tapahtumaan. Niinpä 
tälläkin tekstillä vedotaan, niin 
entisiin palloveikkolaisiin kuin 
toivottavasti  liittymistä harkit-
seviinkin, jotka kokevat KPV:n 
toiminnan mieleiseksi.

Liittymisen tähän ”Green Fa-
mily-perheeseen” voi tehdä 
maksamalla 30 euron jäsen-
maksun seuran tilille: Osuus-
pankissa FI89 5162 0020 0352 
52 tai Nordeassa FI35 2011 
1800 1424 66. Seuran toimin-
taa voi tukea myös kannattaja-

jäsenmaksuna, joka on 200 eu-
roa. Saajaksi merkitään KPV:n 
Juniorit ry (KPV).

Hyvän mielen lisäksi jäsen-
maksun suorittaneet voivat: 1) 
lunastaa kausikortin edustus-
joukkueen peleihin 25 % alen-
nuksella eli hintaan 60 euroa, 
2) kannatusmaksun suoritta-
neet saavat kausikortin ”kau-
pan päälle”, 3) jäsenet ovat ter-
vetulleita 18.5. kaupungintalon 
Kokkola-salissa järjestettävään 
Sakari Oravan ja Kari Uusiky-
län esitelmätilaisuuteen. Ehkä 
vuoden aikana saadaan aikaan 
jotain muutakin jäsenille mie-
luista.

Leikki on elämää, Jalkapallo 
on isoa leikkiä. On upea olla 
siitä osallisena – vihreässä pai-
dassa.

Muistathan 

Nämä miehet tunnustivat reilusti seuran jäsenyyden, kuten KPV:n kul-
taiset ansiomerkit takin kauluksessa todistavat, Väinö Paavolainen ja 
Sakari Huima.

Perinteikäs ja hieno seu-
ramme on kasvattanut ja opet-
tanut tuhansia kokkolalaisia 
nuoria jo yli kahdeksankymme-
nenvuoden ajan. Lapset ja nuo-
ret, tytöt ja pojat ovat oppineet 
jalkapallon perusasiat jalkapal-
lokoulussa. Aikanaan Vänin 
opeissa ja nykyään Vänin kou-
lun käyneiden valmentajien. 
Jalkapallokoulun jälkeen siir-
rytään joukkueisiin ensin 4 vs. 
4 sitten pienelle kentälle ja vä-
likentän kautta isolle kentälle. 

Nuorten pelaajien kunto ja 
taidot kehittyvät vuosi vuo-
delta pelien kovetessa. Teknis-
ten ja taktisten oppien ohella 
saadaan joukkuelajien paras 
lahja, opitaan häviämään ja 
voittamaan yhdessä. Sitähän 
tämä elämä on, yhdessä teke-
mistä. Jokaisen panos on tär-
keä. Eri pelipaikoilla tarvitaan 
erilaista osaamista, puolustajia, 
rakentajia ja ratkaisijoita maali-
vahdeista puhumattakaan. Ku-
kin antaa parhaansa pelikave-
reita kannustaen ja tukien. 

Yhteishengen merkitys on 
ratkaiseva. Voittavan joukkueen 
pelaajien silmistä loistaa pelaa-
misen ilo kuten myös kunnioi-
tus peliä, vastustajia ja itseään 
kohtaan. Tätä pyyteetöntä ja ar-
vokasta työtä tekevät kymme-
net vihreän perheen äidit ja isät 
iltaisin ja viikonloppuisin vuo-
desta toiseen Vänin opetusten 
hengessä. 

Seuramme hallitus on teh-
nyt päätöksen KPV-säätiön pe-
rustamisesta. Tarkoituksena on 
luoda taloudellinen tukijalka 

tulevaisuuden juniorivalmen-
tamiseen. Säätiön tehtävänä 
on kerätä pääomaa, jonka vuo-
tuinen tuotto käytetään KPV:n 
juniorivalmennuksen tukemi-
seen. Pääomaan ei kosketa vaan 
sitä pelkästään kerrytetään. Sää-
tiön varainkeruu ei tule kilpai-
lemaan seuran ja joukkueiden 
normaalien vuosibudjettien 
kanssa. 

KPV:n hallitus esittää jäsen-
maksujen kohdentamista suo-
raan säätiön pääomaan. Lisäksi 
säätiö voi vastaanottaa lahjoi-
tuksia yksityishenkilöiltä, yh-
distyksiltä ja yrityksiltä. Nykyi-
sin jäsenmaksun suorittaneita 
on vain muutama sata. Us-
komme ja toivomme, että sää-
tiön kautta saamme kasvatettua 
vihreää perhettämme tuhan-
teen, jopa kahteen tuhanteen 
jäseneen. Vanhemmat, iso-
vanhemmat, sedät, tädit, kum-
mit ja ystävät voivat luottavai-
sin mielin maksaa muutaman 
kympin vuosittaisen jäsenmak-
sun seuralle kun tietävät mihin 
raha menee ja mihin raha käy-
tetään. Jäsenmaksut pääomi-
tetaan säätiölle ja pääomasta 
saatu vuosittainen tuotto käy-
tetään KPV:n juniorivalmen-
nuksen tukemiseen. Niiden 
kymmenien äitien ja isien va-
paaehtoisen työn tukemiseen, 
minkä tuloksena saamme naut-
tia lapsiemme turvallisesta har-
rastuksesta.

Säätiölle nimetään hallitus, 
joka vastaa säätiön toiminnasta 
säädekirjan mukaisesti. Me pal-
loveikkolaiset olemme etuoi-

keutettuja koska voimme täysin 
avoimesti ja dokumentoidusti 
raportoida säätiön toiminnasta 
kaksi kertaa vuodessa hienon 
Pallo-Veikko –lehtemme vä-
lityksellä. Luottamus ja avoi-
muus ovat KPV-säätiön tukija-
lat. Kasvatuksen ja juniorityön 
tukeminen on KPV-säätiön ai-
noa tavoite; mahdollistaa las-
ten ja nuorten kasvattaminen 
jalkapalloilun keinoin nautti-
maan hienosta lajista ja oppi-
maan itsensä ja toistensa kun-
nioittamista.

KPV-säätiön perustamisesta 
lopullisen päätöksen tekee 
KPV:n syyskokous eli me seu-
ramme jäsenet. Päätöksen jäl-
keen alamme kulkea yhdessä 
polkua. Polkua jonka tavoite 
on selvä. Säätiön pääoman ku-
mulatiivinen kerryttäminen on 
pitkäjänteistä työtä. Työn he-
delmistä päästään nauttimaan 
vuosien kuluttua mutta se on-
kin tässä arvokkainta. Varmis-
tamme arvokkaan juniorival-
mennuksen jatkumisen myös 
viiden, kymmenen ja kahden-
kymmenen vuoden kuluttua. 
Kutsumme Sinut mukaan kul-
kemaan Vihreää Polkua, ”You’ll 
never walk alone”, kuten Eng-
lannissa lauletaan.

Antti Porko 
KPV:n hallitukselta 

toimeksisaaneena

Ps. Kiinalaisen sanonnan mukaan 
paras aika istuttaa puu oli kaksi-
kymmentä vuotta sitten, toiseksi 
paras hetki on tänään.

Ratkaisu syyskokouksessa:

Säätiö tukemaan junioreita

OC
Kiinteistövälitys, Pitkänsillankatu 23 (Kuparitalo)

Välityspalkkio 4,96% sis alv, minimi 3.000,-
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Ylen ajankohtaisohjelmassa 
KPV:n mestaruuden varmistuttua 
28.9. 1969 haastateltiin seuran 
puheenjohtaja Olli Telimaata. 
Häneltä tiedusteltiin:” Kuka on 
mies tämän joukkueen takana?” 
Ollin vastaus oli: ” Minä sanoi-
sin, että tämän joukkueen takana 
on kaksi miestä. Joukkueen val-
mentaja Reino Sarlin ja joukku-
eenjohtaja Kalevi Tiainen”.

Kalevi Tiaisen maallinen matka 
päättyi 2009 ja tämän lehden 
syysnumerossa oli tuolloin laaja 
katsaus ”Herusta” ennen muuta 
jalkapallomiehenä ja palloveik-
kona.  Nyt on sitten vuorossa 
Olli Telimaan arvostama toinen 
mies mestaruuden takaa, Reino 
Sarlin, jonka matka päättyi maa-
liskuussa. Reino ”Rexi” Sarlin oli 
yksi niistä miehistä, jotka nosti-
vat Kokkolan jalkapalloilun kan-
salliselle huipulle KPV:n väreissä. 

Valmennuksen ohella Reinolla 
oli myös taito pitää kynä terä-
vänä. Siitä sai aikanaan nauttia 
myös tämä Pallo-Veikko –lehti.  
Seuraavaan on lainattu otteita 
joistakin hänen aikanaan tähän 
Pallo-Veikko julkaisuun kirjoitta-
mistaan kolumneista ja ne kerto-
vat sen, kuinka täysillä Rexi an-
tautui tehtävään. Toisaalla tässä 
lehdessä on luettavissa tiivistetty 
negrologi Reinosta.

Aloitetaan ihan ensimmäisestä 
eli vuoden 1966 kirjoituksesta 
mestaruussarjaan nousun jo var-
mistuttua. Hän aloitti:

”Meillä ihmisillä on itse kul-
lakin tapa tehdä jostakin asiasta 
ainakin kerran elämässä jonkin-
moinen tilitys. Jotkut määrätyt 
henkilöt joutuvat kyllä tekemään 
näitä tilityksiä useammankin ker-
ran elinaikanaan. Ei tietysti sel-
laista ihan ”viime hetken” tili-
tystä, mutta varsin hankalaa siitä 
huolimatta”.

Väksän  
seurahenki
Samassa kirjoituksessa hän ku-
vaa valmistautumista alkavaan 
kauteen ja tästäkin tekstistä käy 
ilmi kuinka tärkeää Rexille oli se, 
että joukkueen menestys ei ollut 
kiinni ainakaan peruskunnosta. 
Kevään harjoitusottelussa sat-
tui ikävä ”Väksä” Kallion louk-
kaantuminen, jonka kertomi-
sessa Rexi on hienosti kuvannut 
myös Väinön tuntoja: 

”Sanotaan, että ”Vaasan veri 
ei vapise eikä Kauhavan rauta 
ruostu”, vaan kyllä vapisi VPS:n 
veri Kotirannan lammikoissa 
meidän seuraavassa matsissa. 
Reilu vartti oli vasta pelattu ot-
telusta, kun numerot oli 3-0. Peli 

kävi kuin ”tango ruohikolla”. 
Taisi ottaa Palloseuran poikien 
kupoliin, koskapa naapurin täy-
tyi ottaa kaikki kovat temput 
esiin ja siinä se sitten tapahtui 
Väksän paha haaveri. Ei sitä oi-
kein uskottu aluksi, mutta hospi-
taalissa oli pakko uskoa. Ei siinä 
muu auttanut kuin lyödä jalka 
pakettiin. Yötä myöten sieltä 
sitten tultiin ambulanssilla koti-
maille. Vaikka ollaankin Väksän 
kanssa kuljettu jo useita vuosia 
näitä yhteisiä pelireissuja, niin 
vasta siinä tilanteessa tulin tun-
temaan todellisen Väksän. Ne 
ajatukset mitä hän siellä auton 
”peräkamarissa” sanoi, olivat tosi 
palloveikon ajatuksia. Itsekkyys 
ja oma tärkeys oli niistä lauseista 
pois. Oli vain usko ja luottamus 
oman joukkueen menestyksestä 
ja vakaa päätös olla vielä mu-
kana tämän kauden aikana. Ne 
olivat päätöksiä, joita hyvä jouk-
kuehenki tarvitsee ja Väksä on ne 
päätökset lunastanut.”

Priimaluokan  
tavaraa
”Toteanpa vain, että harjoitustoi-
minta on ollut ”rekordi”-vilkasta 
koko kauden ajan – etenkin sar-
jatauon jälkeen. Uskonkin, että 
tässä on perussyy hyvään päi-
vätyöhön. Toinen seikka, mikä 
mielestäni on plussaa ollut, ovat 
ne virkistävät ”saunapalaverit”, 
joissa on murheet puntaroitu ja 
iloksi saatettu. Niinpä nyt, kun 
tätä sepustan, on sarjassa 2 kier-
rosta jäljellä ”eikä olla hävitty 
vieläkään”. Se taas tiesi sitä, että 
uusi mestaruussarja uusine vai-
keuksineen on ”hankien takana” 
siispä katsonkin parhaaksi esit-
tää teille ”pelurit” ja teille ”toi-
minnan miehet” kiitokseni ja 
oman hei-huutoni tämän loisto-
kesän kunniaksi. En mainitse ni-
miä, en ketään unohda. Toteanpa 
vain: Reilu on porukka ollut, 
onpa niin kuin samasta tukista 
veistetty, tasapaksua täyskant-
tista priimaluokan Made in Fin-
land-tuotetta. Eipä muuta kuin 
lopputilinpäätös: olipa lysti olla 
mukana, mutta tahti sen kun ko-
venee. Huokaileva Rexi”.

”On epäilykset turhaa, mä 
tänne jään!”

 Näin otsikoitiin Rexin kirjoi-
tus ensimmäisen SM-sarjakesän 
jälkeen.  Kirjoittamaansa Rexi 
perusteli Pallo-Veikossa syksyllä 
1967:

”1. Meillä oli paras mp-halli 
harjoittelupaikkana mitä Suo-
messa tällä hetkellä on. 2) Jouk-
kueemme oli lähes 100-pro-
senttisesti kotona olevaa koko 

harjoituskauden ajan. 3) Oma-
simme pelaajamateriaalin, joka 
oli tottunut kovaan ja säälimät-
tömään joukkuekuriin ja harjoi-
tukseen. 4) Pelaajatyyppeinä he 
olivat kestäviä, nopeita, taktilli-
sesti kypsiä vastaanottamaan an-
netut ohjeet ja teknillisesti täysin 
samaa tasoa kuin mitä useim-
missa täällä nähdyissä joukku-
eissa olivat vastapelaajat olleet.” 
Kauden päätteeksi Rexi tapasi sil-
loisen päävalmentaja Olavi Laak-
sosen ja sai tältä vahvaa tukea te-
kemiselleen.

Harjoittelussa lyötiin entiset 
ennätykset ja Rexi sai aiheen kir-
joittaa: ” Tästä kaikesta saa sen 
vahvan käsityksen, että vain har-
joitus ja taas harjoitus on se ai-
noa tie, joka voi taata menes-
tyksen ja kunnon, jolla tämän 
päivän kiristynyt sarja ajetaan 
läpi”.

Työtä suurempiin saavutuksiin 
oli vielä edessä ja seuraavaan har-
joituskauteen paneuduttiin Re-
xin laatimalla kuuden virhekoh-
dan ohjelmalla:

 ”1. Laukaisuharjoitteluun te-
hokkuutta ja saatamme sen sel-
laiseksi, että ”pelko laukaista” 
häviäisi. 2) Elävämmän ja liik-
kuvamman hyökkäyspelin tehos-
taminen – vapautunut pelityyli. 
3) Nopeamman pallon vastaan-
tulon ja siitä luopumisen iskos-
taminen pelaajien tajuntaan = 
(pelin nopeuttaminen).  4) Eri-
koistilanteiden hyväksikäytön 
oivaltaminen. (Taktillinen omi-
naisuus).  5) Puolustuslinjojen 
apuuntuleminen hyökkäysten 
päättäjänä. Tämä on myös suuri 
kuntokysymys. 6) Maalivahtien 
taito- ja reaktioharjoitusten te-
hostaminen.”

Siinäpä meillä onkin työmaata, 
mutta tietäen että pojat tarttu-
vat tähänkin asiaan sillä vaka-
vuudella mikä heille on tunnus-
omaista uskon vuorenvarmasti 
että tulosta syntyy. Loppuun 
merkitsen innostavan taistelu-
huudon ZIGI PAI!”

Parannettavaa  
riittää
Toinen kesä toi jo viidennen si-
jan mestaruussarjassa, mutta 
menestyksestä huolimatta Rexiä 

huoletti vaatimaton tulos vieras-
kentiltä.

”Mutta tässä ei ole kaikki, 
vaikka kohta voidaan osoittaa, 
että pelitaidollinen taso on nous-
sut, maalintekotaito parantunut, 
harjoitusrääkkiä lisätty ja monia 
muita niin oleellisia asioita ko-
hennettu niin silti mielestäni oli 
sijaa kriittisille arvosteluille ja se 
koskee tilastoa, joka kertoo vie-
rasotteluiden vaikeudesta. Onko 
asia näin, että suomalaiseen jal-
kapalloiluun kuuluu kuin helma-
syntinä se vaikeus miksi vieras-
kenttä on miinuskenttä.

On ilmeistä, että se on ollut ai-
nakin meille vielä oppirahojen 
maksupaikka. Loistavat esityk-
set kotikentällä ovat kariutuneet 
vierasotteluiden harmittaviin ta-
kaiskuihin. Meidän jokaisen täy-
tyy myöntää, että ensinnäkin ei 
ole helppoa selviytyä koko mat-
karuljanssista ehjin nahoin siksi 
raskasta homma on. On kesä-
kuuma linjurissa köröttämi-
nen halki ja poikki Suomennie-
men. Ja jos kelle niin kyllä meille 
niitä kilometrejä siunaantuu ke-
sän mittaan. Toisekseen nuorille 
”poikamiesikäisille” tilanne on 
vielä pahempi sillä lauantailoikat 
tahtovat painaa vielä sunnun-
taiaamuna jäsenissä ja tilanne 
ei suinkaan helpotu autossa is-
tumisella.

Nyt kysytään, mitä voidaan 
tehdä. En epäile etteikö jotain 
olisi tehtävissä. On vain tutkit-
tava:

– onko tehty virheitä matka-
suunnitelmissa,

– onko varaa kehittää joukku-
een keskittäytymistä,

– onko tehtävä kokoonpano-
muutoksia vierasotteluihin

– onko saatava aikaan taktilli-
nen suunnitelma, joka tähtää vä-
hintäin tasapelin saavuttamiseen 
”ulkomailla”

Eräs päivänselvä asia on ha-
vaittu kauden aikana. Meidän 
nuorimmat joukkueen jäsenet ei-
vät uskalla toteuttaa itseään sillä 
tavalla mitä he kotiotteluissa saa-
vat itsestään irti. Tämä asia kor-
jaantuu paljolti sillä, että he ovat 
jo ensi kesänä taas vuoden van-
hempia ja paljon kokeneempia.”  
Kesän kolumninsa Rexi päättää 
mielenkiintoiseen laskelmaansa 

eli, että jos sarjassa olisivat ol-
leet vain viisi parhaiten kotiken-
tällä menestynyttä, niin KPV olisi 
voittanut mestaruuden. 

”Mutta eikö joku viisas olekin 
sanonut, että ensin oli valhe ja 
sitten tuli suurempi valhe ja lo-
puksi keksittiin tilasto.

No se siitä ja se onkin toinen 
juttu kuten Kibling on sanonut. 
Toteaisin, että siinä on mukana 
toinenkin juttu. Se, että siinä tä-
män kesän sarjassa oli vielä 7 
joukkuetta meidän peräpuolella 
ja tässä se vitsi ja kansantauti  
piileekin, sillä eikö olekin niin, 
että juuri peräpään joukkueet 
ovat juottaneet meille katkerim-
man kalkin jo vuosien ajan. Se 
joka tämän asian parantaa onkin 
ihmemies ja taikuri. Ja kaikeksi 
päätteeksi, eikö kaikki ole silti 
hyvin. Harjoitusinnostus on erit-
täin hyvä, vaikka sarja onkin ohi. 
Syksyn viimeiset ottelut ovat su-
juneet piirisarjan merkeissä erin-
omaisesti ja porukka odottaa vesi 
kielellä matkaa etelän aurinkoon. 
Taisteluhuuto kaikuu kirkkaana = 
ZIGI DAI”.

Siinä Rexin mietteitä ennen 
suurinta saavutusta. Näistä aina-
kin Rexin aikalaiset muistavat ja 
tunnistavat hänen työmoraalin. 
Enempäänkin olisi ainesta ollut. 
Paljon näistä yli 40 vuoden takai-
sista ajatuksista voidaan siirtää 
tähän päivään eikä vain opiksi 
otettavaksi.

Henkilökohtainen ystävyys 
Rexiin syntyi ´50-luvun alku-
puolella, jolloin Väinö ja Tyyne 
Sarlin kävivät iltaisin kodissani 
hakemassa äitini lehmistä lyp-
settyä tinkimaitoa. Sittemmin 
olimme yhdessä vuosia juniori-
joukkueitten parissa, Rexi van-
hempien poikien valmenta-
jana ja minä Väinö Paavolaisen 
kanssa nuorempien kanssa. Re-
xin saatua kutsun edustusjouk-
kueen peräsimeen yhteistyömme 
jatkui hieman eri tasolla tiiviinä 
ja sitä tukevat oheiset lainauk-
set. Arvostukseni Rexiä kohtaan 
valmentajana ja palloveikkona 
ovat vuosien vieriessä säilyneet 
korkealla. 

Vote

Hyvä kuntopohja kaiken A ja O
Rexi  Sarlinin menestyksen ”salaisuus”

Rexi kertoo tulevan ottelun taktiikasta. Kuunteluoppilaina taustalla Raimo Sorvisto ja Olli Mäntylä.

Olli Telimaa totesi lehdistölle Rexin ja Herun olleen ratkaisevat miehet 
KPV:n menestyksen takana.
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Kahvitie 69,  
Kokkola

P. (06) 832 5200
Ma-Pe 9-17, La 10-14
www.lerbacka.com

Täysin uudessa Honda CR-V:ssä yhdistyvät uusimmat innovaatiot, muotoilu ja testivoittajan pitkä 

kehitystyö. Uuden linjakkaan olemuksen alta löytyvät vieläkin monikäyttöisemmät tilat ja 

kattava varustelu. Dynaamista ajettavuutta täydentää uudistettu Real Time -neliveto, 

joka säästää polttoainekuluissa ja tuo turvallista pitoa. 

l

Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 2WD (bensiini), autoveroton hinta 25.224 €, autovero 9.774,67 €, kokonaishinta 34.998,67 € + toimituskulut, CO2-päästöt 168 g/km, EU-keskikulutus 7,2 l/100 km.
Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 4WD (bensiini), autoveroton hinta 26.324 €, autovero 10.654,80 €, kokonaishinta 36.978,80 € + toimituskulut, CO2-päästöt 173 g/km, EU-keskikulutus 7,4 l/100 km.

Asiakaspalvelu 06 411 3300

Anvialta sukkelimmat laajakaistat 
ja kiinnostavimmat tv-kanavat 
koti-iltojen iloksi.

Hauskempaa 
arkea

Katso lisää:

www.anvia.fi

Meiltä saat johtavien kotimaisten 
valmistajien laatutuotteet.

Kaarlelankatu 22. 67100 Kokkola
Puh. 06 865 4000

Kuljetus
TERO HARJU Ky

Viherlaaksontie 27
0400 866 675

kh-steel@hotmail.com

0400 151 799

Peltisepänliike

KH-STEEL Oy

Peltisepänliike

HJKK-STEEL Oy
Asentajantie 1. 67600 Kokkola
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Eveliina ja Harri Mäen per-
heessä on yksi yhteinen har-
rastus – on ollut jo kahdeksan-
toista vuotta. Siitä lähtien, kun 
perheen esikoinen, nyt 22-vuo-
tias Tony aloitti jalkapallokou-
lussa neljän vuoden ikäisenä.  
Sen jälkeen Tonyn viitoitta-
malla tiellä KPV:n jalkapallo-
koulusta KPV:n pelaajiksi ovat 
jatkaneet kukin vuorollaan 
muutkin veljekset Teemu (20), 
Tatu (16), Tuomas (15) ja Topi 
(10). 

Tällä hetkellä perheen jo-
kainen poika pelaa KPV:ssa. 
Tonyllä on edustusjoukkueso-
pimus, mutta peliaika pääosin 
akatemian joukkueessa nelos-
divisioonassa. Teemu on edus-
tuksen vakiopelaajia, Tatu pe-
laa B-junioreissa topparina ja 
C15-ikäinen Tuomas hyökkää 
B2-joukkueessa. Sarjan nuorim-
mainen Topi puolustaa Kauppi-
sen Nikon vetämässä E10-poi-
kien joukkueessa. 

Tony osallistuu lisäksi B2-
joukkueen valmentamiseen Kai 
Sorviston, Matti Tornikosken ja 
Hannu Laakson kanssa.

Eipä muistu mieleen, että 
viime vuosikymmenten aikana 

olisi kertaakaan ollut tilanne, 
että saman perheen kaikki viisi 
poikaa pelaisivat KPV:ssa.  

Toinen yhteinen juttu per-
heellä on Ravintola Pasaatin pi-
täminen Ykspihlajan satamassa 
Potin rannalla. Perheen jokai-
nen viidestä pojasta on osallis-
tunut tai osallistuu myös Pa-
saatin töihin.  Tällä hetkellä 
ainoastaan Jakoben betoniase-
malla työskentelevän Teemun 
työpaikka on Ykspihlajan ulko-
puolella.

– Nuorempana harrastin 
hiihtoa ja partiota. Viimeiset 
kahdeksantoista vuotta olen 
sitten harrastanut lasteni har-
rastuksia, nauraa perheen äiti 
Eveliina Mäki, joka on Tampe-
reen tyttöjä.

Laivakokiksi Kotkassa opis-
kellut Eveliina suunnitteli me-
rille lähtöä, mutta Kokkolaa ja 
Potinrantaa lähemmäs merillä 
työskentelyä Eveliina ei ole eh-
tinyt edetä. Kotkassa tapahtui 
rakastuminen kokkolalaiseen 
ahtausteknikoksi opiskelevaan 
Harri Mäkeen. Sen jälkeen 
suunnitelmat muuttuivat.

Perhe perustettiin Kokkolaan, 
missä isä-Harri toimii satamassa 

ahtaustyönjohtajana. Harrilla-
kin on urheilutaustaa lähinnä 
lentopalloilusta ja keilaami-
sesta. Harrin nuoruudenkaverit 
toki sanovat, että luonnostaan 
vahvalta Harrilta kävi laji kuin 
laji. Ruumiinrakenteeltaan po-
jat ovat kuin isänsä kopioita.

Esikoinen innostui jalkapal-
loilusta KPV:n jalkapallokou-
lussa ja sen jälkeen perheen 
yhteinen harrastus on ollut 
jalkapalloilu. Lapset pelaavat, 
vanhemmat kuljettavat ja kus-
tantavat.

– Olen erittäin iloinen yhtei-
sestä harrastuksesta. Tämä on 
antanut paljon myös meille 
vanhemmille. Pojat ovat voi-
neet purkaa energiaansa pal-
lon potkimiseen. Samalla on 
tullut paljon luotettavia kave-
reita eikä poikien olinpaikkaa 
ole tarvinnut miettiä. Meidän 
perheessä vanhemmat ovat 
aina tienneet, missä lapset me-
nevät, kiittelee Eveliina.

Yhteistä harrastusta todella 
riittää, sillä vanhemmat käyvät 
katsomassa kaikki mahdolliset 
poikiensa pelit. Vaikka Tony pe-
lasi viime kaudella Reiman kol-

mosen joukkueessa, riitti nel-
jälle nuorimmalle KPV-pelejä 
JOPOX-tilastojen mukaan 124 
kappaletta. Näistä Teemu pelasi 
27, Tatu 41, Tuomas 32 ja Topi 
24 ottelua. 

Pojista Teemu on edennyt 
lajissaan pisimmälle. Edustuk-
sen ryhmässä Teemu on nyt 
kolmatta vuottaan. Viime kau-
della tapahtui murtautuminen 
pelaavaan kokoonpanoon top-
parin tai vasemman puolusta-
jan tontille, vaikka armeijapal-
velus Kajaanissa antoikin omat 
haasteensa syksyn tekemiselle. 
Teemun vahvuutena on pai-
nava ja tarkka vasemman jalan 
laukaus.  Edustuksessa Teemu 
antaakin kaikki vasemman ja-
lan vapaapotkut ja kulmurit.   

Sarjan keskimmäinen veljes 
Tatu seuraa Teemua topparin 
tontilla. 97-ikäluokkaa on Timo 
Åstrandin vetämissä B-junio-
reissa Tatun lisäksi viisi muuta 
poikaa. Joukkue on pärjännyt 
hienosti talven harjoitusotte-
luissa ja odotukset ovat ykkö-
sen kärkisijoille  4.5 käynnisty-
vässä sarjassa.

– Olisihan se, kiva pelata jos-
kus työkseen, paljastaa Tatu.

Tuomas on hakeutunut 
muusta veljessarjasta poiketen 
hyökkääjäksi. C15-ikäluokka 
on seurassa kohtuullisen pieni. 
Kai Pahlman –karsinnoissakin 
joukkuetta täydennettiin lä-
hes puolikkaan verran 99-po-
jista. Kun pelaa jatkuvasti van-
hempien kanssa, on kehityskin 
nopeampaa. 

Kuopus Topia odottaa kesällä 
ensimmäiset Kokkolasta ulos 
suuntautuvat turnausmatkat. 
Ohjelmassa on ainakin Vaasan 
ja Kauhajoen turnaukset.

Nähdäänkö Mäen veljeksiä 
useampiakin edustuksen ko-
koonpanoissa. Sen aika näyt-
tää. Jo aikuiset Tony ja Teemu 
ainakin ovat jäämässä alueelle 
ja nuoremmat ovat ainakin lu-
kion ajan Kokkolassa, joten hy-
vinkin mahdollista asia on. 

Odotetaan muutama vuosi 
että Topi vähän vanhenee. Yri-
tän sen jälkeen järjestää, että ai-
nakin yhdessä akatemiapelissä 
olisi kaikki veljekset samassa ot-
telussa. 
Ja pöytäkirjaan kirjoitetaan 
jokaisen pelaajan kohdalle 
T.Mäki.

Jouko Vierimaa

Mäen viisi veljestä vihreissä
Viisi veljestä vihreissä. Pasaatin edessä kuvattuna kukin oman joukkueensa pelipaita päällään oikealta Topi Mäki, Tuomas Mäki, Tatu Mäki, Teemu Mäki ja Tony Mäki.

KONEKESKUS.net
Kokkola        Kaustinen          Kannus
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Finnmaster - Suzuki -jälleenmyyjät:  

Espoo: Mc Sea Oy, Helsinki: Astrum Auto- ja Venetalo, Imatra: Kisa Imatra, Joensuu: Kone-Jönnit Oy,  
Kokkola: Akku-Teho Marine Oy, Korsnäs: Oy Mr. Motors Ab, Kuopio: Kallamarina Oy, Mariehamn: 
Kalmers Ab, Mikkeli: Mikkelin SR-Kone, Naantali: Raision Auto- ja Venekeskus Oy,  Pietarsaari:  Wikro 
Marin Ab Oy, Tampere: Kimmotor Oy, Västerskog: Erijo Oy Vääksy:  SK Center Rautanet

UUTUUS 2013
FINNMASTER PILOT 7.0
+ SUZUKI DF115ATL

pakettihintaan:  45.800 €
Merelle, mökille tai kalaan. 
Satoi tai paistoi. Kaikki käy. 
Finnmaster Pilot 7.0 on 
monikäyttöisyyden mestari.

FINNMASTER 62 DC
+ SUZUKI DF115ATX

pakettihintaan:  37.030 €
     Vertaansa vailla olevat 
     tilaratkaisut ja suorituskyky.

UUTUUS 2013
FINNMASTER 55 BR
+ SUZUKI DF80ATL

pakettihintaan: 27.120 €  Erityisen helppoon veneilyyn!

Finnmaster ja Suzuki 
- paras valinta vesille

Suzuki DF2,5S
perämoottori

- 4-tahti
- 5 vuoden takuu

695 €

Solarxon
aurinkopaneelit

- monikide 
- 25v. takuu

esim. 30W 85€

  50W 130€
- myös muita 

kokoja

Besto 150N
paukkuliivi

valjaalla
- musta, punainen

- metallisolki
- ISO 12402-3
hyväksytty!!

89€

Raymarine 
A57D

kaiku/karttaplotteri
- 5,7" näyttö

- sis. esiladatut
Euroopan merikartat
- sis. peräpeilianturi

- 2 vuoden takuu

699€

Way of Life!

Tehtaankatu 14-16, Kokkola • Puh. (06) 831 2970
info@akkuteho.fi  –  www.akkuteho.fi

Seuran pappakerholaiset eivät 
ole sitten joulujuhlansa jälkeen 
joutaneet paljon istumaan pa-
lavereissa kuuntelemassa esitel-
miä, mikä toimintamuoto on 
viime vuosina hallinnut Eero 
Vantusen johtaman jaoston 
toimintaa. Pääpaino on ollut 
nyt erilaisissa talkoissa, joiden 
tuotosta pääosa tulee jaos-
ton omaan toimintaan, mutta 
osansa saa seurakin.

Pian parin vuosikymmenen 
iän saavuttavan ja Eero Van-
tusen ideoiman Pappakerhon 
soittolistalla on nykyään 43 ni-
meä, kun uusina jäseninä kut-
suttiin mukaan vuoden 1965 
edustusjoukkueeseen nousseet 
Sakari Koskela ja Hannu Lilja. 
Seuraavaksi kutsutaan mukaan 
vuoden 1966 tulokkaat.

 Jos ovat vähissä olleet yhtei-
set istunnot, niin sitä useam-
min on viisimiehinen johto-
ryhmä kokoontunut kirjaston 
kahvioon kehittelemään pa-
poille tulevia yhteisiä tapahtu-
mia. Johtoryhmään kuuluvat 
Eeron ohella Matti Järvi, Jukka 
Peltoniemi, Hannu Helasterä ja 
Voitto Kentala.

Talkoita on tehty väliinpis-
tojen merkeissä kirjapainolla, 
mutta suurimman urakan muo-
dosti helmikuussa tehty satojen 
jäsenmaksukirjeiden postitus-
operaatio, jonka luottamusteh-
tävän seuran hallitus oli jälleen 
siirtänyt Pappakerhon hoidet-
tavaksi.

Pappakerholaisten ikähaa-
rukka on noin 63-88 vuosien 
välillä ja niinpä tällä joukolla 
on paras tuntemus seuran jä-
senistä ja muista ystävistä. Sitä 
kautta on kerho ottanut oh-
jelmaansa muistaa poisnuk-
kuneita ja onnitella vuoden 
aikana tasavuosipaalulle yltä-
neitä. Sikäli kuin tietoa on ol-
lut hallussa.

Tulevan toiminnan ensim-
mäinen haaste on järjestää 
18.5. kaupungintalolle esitel-
mätilaisuus, johon on saatu pu-
hujat omalla alallaan tasavallan 
huipulta eli professorit Sakari 
Orava ja Kari Uusikylä. Avoin 
tilaisuus on kaupungintalolla. 
Osallistujille tarjotaan kahvit.

Mahdollisista kesätapahtu-

mista ei johtoryhmässä ole 
vielä tehty päätöksiä, mutta 
mielenkiintoinen haaste otet-
tiin, kun päätettiin matkata 
6.9. Suomi – Espanja MM-kar-
sintaotteluun Olympiastadi-
onille.  Matkan ideoija Jukka 
Peltoniemi on nähnyt asiassa 
suuren vaivan, kun on raken-
tanut tämän pakettimatkan eli 
varannut 30:lle pääsyliput, ma-
joituksen ja matkaliput VR:ltä. 
Alkuinnostus matkaan on ollut 
kova, mutta toki ulkopuoliset 

voivat tiedustella mahdollista 
mukaanpääsyä tähän jouk-
koon.  Jo nyt on kuulunut hu-
huja, että tapahtuma olisi lop-
puunmyyty. Maailman paras 
maajoukkue eli Xavi, Iniesta, 
Pujol, Casillas, Pique, Ramos, 
Fabregas, Torres ja kumppanit 
kiinnostavat.

Myöskin kerhon tulevasta toi-
minnasta kuitenkin jo nyt se on 
varmaa, että Pappakerhon vuosi 
päätetään suosituksi muodostu-
neeseen joulujuhlaan.

Maaottelukuumetta
pappakerholaisilla

Jäsenhankintakampanjaa oli vauhdittamassa pappojen puheenjohtaja Eero Vantusen, oik., johdolla kuvan 
palloveikot.

Kotkan Rainerilla, vas., muistui mieleen päivän kevennys ja sitä kuun-
televat Matti Järvi sekä Tapio Raatikainen. Taustalla työn ääressä Kaj 
Paajanen ja Aimo Sallinen.

Kari Lemponen vas. ja Jukka Peltoniemi  ”metsästämässä”  papereis-
taan mahdollisia  jäsenmaksun maksajia.

Puheenjohtaja ”pyydysti” kaulahuivin avulla merkkipäiväänsä ulko-
maille paenneen Lasse Sorviston onniteltavaksi.
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www.HHnet.fi

www.HHcafe.fi

Yli 60.000 tuotetta 
saman katon alta!

www.facebook.com/halpahalli

Asianajotoimisto  
Hannu Laakso

Kauppatori 2, 67100 Kokkola 
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296 

www.hlaakso.fi 

Hyundai mukana menossa.

www.hyundai.fi   

Ostaessasi uuden Hyundai-auton esitä perheessä oleva Suomen Palloliiton pelipassi (lapsesi 
pelipassi riittää) Hyundai-myyjälle. Lähetämme  huoltovoucherin, jolla saat kolmen vuoden 
määräaikaishuollot puolen hintaan.
Tervetuloa tutustumaan Hyundain laatumallistoon lähimmän Hyundai-myyjän luona.

Hyundai _A5_turnausilmoitus_2012.indd   1 26.7.2012   11.11

KPV:n edustusjoukkueen viime 
vuosien kapteeni Niko Kallio-
koski on intohimoinen urhei-
lumies. Ennen kaikkea jalka-
palloilija, mutta muutkin lajit 
pelimieheltä juontuvat. 

Sen jälkeen kun Henri Myntti 
otti edustuksen valmennusvas-
tuun, on edustuksessa otettu sil-
loin tällöin piristeenä ohjelmaan 
muitakin lajeja. On pelattu pesä-
palloa, rantalentistä, ultimatea, 
keilailua ja koripalloa. Jokaisessa 
lajissa Niko on ollut ensimmäi-
siä, joka ymmärtää uuteen lajiin 
liittyviä taktisia vivahteita, jotka 
hyödyntävät omaa joukkuettaan. 
Varmasti kyseessä on pitkän uran 
tuomaa pelisilmää, mutta väitän 
että enemmän kyse on pelimie-
hen luonteesta ja intohimosta ur-
heiluun.  

KPV:n edustuksessa pelattuja 
pelejä on toistaiseksi kertynyt yli 
200. Ja pelaajan ura todennäköi-
sesti vielä jatkuu, vaikkakaan ei 
enää välttämättä avauskokoonpa-
non pelaajana.

Maaliskuun alussa mies teki 
vuoden mittaisen sopimuksen 
jatkosta edustusjoukkueessa. Roo-
lina on valmennusryhmän jäsen 
sekä tarvittaessa miestä voi käyt-
tää pelaajana. Valmennusryh-
mässä Nikon vastuulla on eri-
koistilanteet sekä vastustajien 
scouttaaminen. 

– Aika tuntuu sopivalta lähteä 
etenemään valmentajan uralla. 
Olen jo käynyt urheilukomp-
panian aikana C-tason valmen-
nuskurssit. Tänä vuonna olen 
hakemassa B-kursseille, selvittää 
Niko.

KPV:n edustuksen mukana Niko 
aikoo olla toistaiseksi. Mihinkäs 
sitä läpivihreä mies muutenkaan. 

Jatkoakin on suunniteltu.
– Koko ajan enemmän mu-

kaan valmennustoimintaan. Ja 
jos omat lapset innostuvat pe-
laamisesta, niin heidän joukku-
eisiinsa sitten pikkujunioreihin, 
paljastaa Niko.

– Olen kuitenkin sitä mieltä, 
että omille lapsilleni voisin olla 

valmentaja korkeintaan C-jun-
nuihin asti. Sen jälkeen pitäisi 
vaihtaa joukkuetta ettei valmen-
tajarooli jäisi päälle kotioloihin-
kin, tarkentaa Niko.

Pitkän linjan palloveikon ura 
jatkuu luontevasti lajin ja seu-
ran parissa. Kuten niin monen 
muunkin.

Niko valmennukseen

Niko Kalliokoski hyödyntää pelaajakokemustaan valmentajana.



”No tossa on nimi ja muista 
julli, että KPV on aina ykkö-
nen!” Se oli 60-luvun loppua 
Puistokadulla, kun pienenä 
poikana rohkaisin mieleni ja 
läksin kysymään nimmaria pi-
hapiirissäni asuneelta sankaril-
tani Kipparilta (Arvo Lamberg). 
Minä asuin ”kentän varjossa” 
Puistokadulla ja joka viikon-
loppuna lähdettiin iskän ja 
veljen kanssa katsomaan pe-
lejä.  Lauantaisin englannin 
liigaa Aulis Virtasen selosta-
mana ja sunnuntaisin KPV:n 
peliin. Se kuului kuvioon, niin 
kuin yhteinen sunnuntain lou-
nas. Hienoja muistoja. Itse pe-
lasin nappuloista A-junnuihin 
ja nyt olen jatkamassa isäuk-
koni jalanjälkiä seuratyössä ja 
molemmat poikani ovat pelan-
neet seurassa ja nuorempi pelaa 
edelleen. Näin se menee suku-
polvelta toiselle. Perinteitä vaa-
litaan. Veri on vihreää.  Histo-
rian taju ja yhteisöllisyys, sitä 
minä kaipaan tänä päivänä, ja 
sitä haluaisin tuoda enemmän 
tähän ”vihreään perheeseen”.  
Miettikää lukijat kuinka mah-
tavaa on, että meillä on tänä 
päivänä edustusjoukkue, joka 
koostuu omista junioreista. Ol-
kaa ylpeitä pojista! Rahalla voi 
tietysti saada aikaan hetkellistä 
menestystä, mutta se ei välttä-
mättä kestä pitkään.  Minusta 
arvot ovat tärkeämmät, kuin 
keinotekoinen ”ostettu” me-
nestys.  

Itse näen sen näin: KPV on 
perhe, jossa yhdessä kaikkien 
toimijoiden kanssa kasvatetaan 
tytöistä ja pojista vastuuntun-
toisia kansalaisia ja ehkä jopa 
hyviä pelaajia.  Tärkeämpää on 
kasvattaa hyviä ”miehiä” kuin 
”pelimiehiä”.  Opitaan myös 
toisistamme, saadaan uusia ys-
täviä, yhteisiä kokemuksia, pi-
detään toisten kakaroista huoli, 
ketään ei jätetä yksin. Menee 
miten menee, elämän tilanteet 
muuttuvat, työpaikat vaihtu-
vat, mutta seura, se säilyy ja 
väriä tunnustetaan.  Kaikki siis 
mukaan katsomoon ja kannus-
tamaan oman kylän poikia ja 
pankaahan vihreää päälle! 

Eihän hommat kuitenkaan 
pelkällä intohimolla ja puheella 
hoidu ja töitäkin on tehty. 
Meillä on seurassa rakennettu 
yhteinen pelifilosofia edustus-
joukkueesta aloittelevaan ikä-
luokkaan ja lahjakkaitta yksi-
löitä seurataan ja ohjataan koko 
pelaajapolun ajan. Kun junnu 
hyppää vihreään pukuun, niin 
hänelle on pelaajan polku val-
mis. Tänä päivänä Fortum Tu-
tor Petri Haapasalo seuraa hau-
kan katseellaan nuoremmat 
ikäluokat ja valmennuspääl-
likkömme Rauno Lesonen oh-
jaa pelaajia Peten jälkeen. 

KPV:ssä voi huoletta har-
rastaa vain pelaamisen ilosta, 
mutta jossa voi myös antautua 
täydellisesti lajin vietäväksi.  Jo-
kaiselle lahjakkaalle juniorille 
annetaan henkilökohtainen 
tuki ja yritetään viedä hänet 
niin pitkälle kuin tahtoa ja tai-
toa riittää. Meillä pidetään seu-
rassa yhteiset säännölliset vas-
tuuvalmentajien palaverit (ns. 
”boot room”) joissa kohtaavat 
futisromantikot à la Lehtonen 

ja ”voittavat” valmentajat à 
la Åstrand ja Haapasalo näke-
myksineen. Myös edustusjouk-
kueen valmentaja on aina pai-
kalla.  Tätä hommaa tehdään 
yhdessä ja seuran linjaan sitou-
dutaan. Seuralla on oma peli-
filosofia, jota näissä tilaisuuk-
sissa ankarasti haastetaan ja 
kehitetään.  Mielipiteitä riit-
tää, mutta peruslinja on selvä; 
” pelataan aktiivisesti, hallitse-
malla palloa ja rytmittämällä 
peliä eteenpäin pyrkien”. Ha-
luamme menestyä ”oikeanlai-
sella” pelillä ja pääosin omilla 
pelaajillamme.  Seuran identi-
teetti lähtee kotikaupungista ja 
omista junioreista. 

KPV:llä on siis kova raken-
nusvaihe käynnissä ja olemme 
murrosvaiheessa, mutta siemen 
tulevalle menestykselle on kyl-
vetty. Olen aistinut seurassa 
hyvää tekemisen meininkiä 
ja toivottavasti kaikki toimijat 
kokevat olevansa pelintekijöitä 
omalla tavallaan. 

Ensi kesästä tulee erittäin 
mielenkiintoinen. Edustuk-

sen nuori jengi taistelee pai-
kastaan kakkosessa. Akatemia 
noussee kolmoseen. B-jun-
nuissa sekä tytöt, että pojat pe-
laavat ykkösdivaria ja tavoit-
televat nousua SM-liigaan.  
B-poikien harjoituskauden ot-
teet ovat olleet lupaavia ja toi-
votaan samaa virettä tosipelei-
hin. 00-pojat osallistuvat ensi 
kertaa Suomessa järjestettävään 
puolen Suomen liigaan, johon 
he viime vuoden piirinmesta-
reina pääsivät mukaan. Taso on 
kova ja tällaista olisi toivonut 
Palloliitolta muihinkin ikäluok-
kiin. 99-pojat koettavat taistella 
kevään aluesarjan myötä paik-
kansa Pajulahden turnaukseen 
(entinen Nike Premier), joka on 
käytännössä C14 SM-lopputur-
naus. Lehtosen P02 ”tiki-taka” 
-jengi puolestaan suuntaa mit-
taamaan taitojaan kovaan tur-
naukseen Ahvenanmaalle. 

Lisäksi kaikissa ikäluokissa 
pelataan myös piiri- ja/tai alue-
sarjaa ja osallistutaan turnauk-
siin ympäri Suomenmaata. 
Menoa ja elämyksiä tulee riit-

tämään ja toivotaan, että KPV:n 
”luksus” bussi ja Nissilän her-
mot kestävät kaikki kilometrit..

Nauttikaa junnut tästä ke-
sästä ja näistä vuosista, otta-
kaa kaikki irti, nyt on teidän 
aika ja se aika ei koskaan palaa. 
Me entiset pelimiehet muiste-
lemme edelleen lämmöllä pe-
livuosiamme ja moni myös 
harmittelee vanhempana ja 
”viisaampana” miksei aikoi-
naan antanut kaikkeaan. Teh-
kää siis töitä, olkaa rohkeita ja 
luottakaa itseenne! Ja muista-
kaa, että joukkue tulee ensin, 
eikä kukaan ole joukkuettaan 
suurempi. Yhdessä koetaan ilot 
ja surut, voitot ja tappiot. 

Ja lopuksi ”pakollinen” lai-
naus Galeanoa mukaillen:

”Kaikkien Kokkolalaisten ta-
paan tahdoin olla jalkapalloi-
lija.  Pelasin oikein hyvin, olin 
suorastaan loistava, mutta ai-
noastaan öisin, kun nukuin… 
Vuodet ovat kuluneet, ja ajan 
mittaan olen päätynyt hyväk-
symään identiteettini: en ole 
enempää kuin hyvän jalkapal-
lon kerjäläinen. Kuljen pitkin 
maailmaa hattu kourassa ja 
anon katsomoissa: ”Yksi kau-
nis tilanne, luojan tähden”. 
Hyvää ja menestyksekästä futis-
kautta toivottaen,

Petri ”Piide” Gustafsson 
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KPV:n  JALKAPALLOKOULU 
JA NAPPULALIIGA 2013

Aika 3.– 6.6.2013 (ma-to) klo 17.30 – 19.00 Santahaka (säävaraus Kipparihalli)

JALKAPALLOKOULUN 
OSALLIStUJAPAKettI 
SISäLtää:

– pallon  
– paidan 
– kenkäpussin 
– vakuutuksen 

Hinta 70 euroa maksetaan käteisellä 
ilmoittautumisen yhteydessä Santahaas-
sa. Hinta kattaa myös  jalkapallokoulun 
jatkon Kirkonmäen kentällä, talven Kip-
parihallissa, sekä KPV:n nappulaliigan.

KPV järjestää perinteisen jalkapallokoulun kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla Santahaassa. Jalkapallokoulu on tarkoitettu 2005-syntyneille ja 
nuoremmille tytöille ja pojille (ikäluokat omissa ryhmissään). Koulussa 
käydään läpi lajin perusasioita sekä viihdytään pelaten ja leikkien tun-
netusti osaavien vetäjien johdolla. Tänä vuonna mukana myös KPV:n 
nappulaliiga.

ILmOIttAUtUmISet:
KPV:n nettisivuilla: www.jopox.fi/kpv/Jalkapallokoulu. Tai 3.6 klo 16.30 
alkaen Santahaka. Ruuhkan välttämiseksi pyydämme ilmoittautumaan 
nettisivuilla ennakkoon. 

tIedUSteLUt: 
Mika Lindholm 044-3757442

KPV-perheessä kasvanut ”Piide”

Vuoden 1976 Pallo-Veikossa esiteltiin Celtic-palkinnon voittaja Petri Gustafsson.

KPV kiittää 
yhteistyökumppaneita 

tuesta, jota olette 
osoittaneet seuramme 

yhä kasvavaa 
nuorisotoimintaa 

kohtaan.
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Pallo-Veikko-lehti   

painettu jo vuodesta 1966 

Pysyy ja paranee!

BOTNIA PRINT, Lekatie 2,  67800 KOKKOLA,  
Puh. 020 750 4470, www.botniaprint.fi

Botnia Print on hyväksytty jäseneksi kansainväliseen World Association of 
Newspapers and New Publishers´n WAN-IFRA laatuklubiin. Kyseessä on 
kansainvälisesti arvostetuin osoitus sanomalehtipainon tuotannon laadusta.

Palveluksessanne: 
Antti Porko, 040-351 0777 ja Erkki Koittola, 0400-269 990

Palveluksessanne: 
Antti Porko, 040-351 0777 ja Erkki Koittola, 0400-269 990

www.kokkolanteollisuuspinnoitus.fi

J A K E L U
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KPV akatemia aloittaa toisen 
peräkkäisen vuotensa piirin 
nelosdivisioonassa.  Kuutosesta 
kahlattiin kahden peräkkäisen 
nousun ansiosta neloseen, joka 
on hetkeksi sopiva pysähdys-
paikka. 

Nelosen ottelut ovat Kokko-
lan ympäristössä ja sarjan taso 
on jo jotain. Pisin reissu on 85 
kilometriä Ylivieskaan. Uraansa 
aloitteleville pelaajille nelonen 

on myös sopiva paikka siirtyä 
aikuisten otteluihin. Toisaalta 
seurassa pelaamiselleen jatkoa 
haluavat kokeneemmat pelaa-
jat pystyvät tukemaan nuorten 
kehitystä.  

Tällä hetkellä näyttää, että 
akatemiassa tulee pelaamaan 
vahva edustus 95-ikäluokkaa. 
Varsinkin ne, jotka ovat jo 
edustuksen harjoitusringissä 
joutuvat ottamaan isoa vas-

tuuta pelaamisesta ja siten saa-
vat arvokasta pelituntumaa ja 
kokemusta.

 Pelimieheksi oppii vain pe-
laamalla. Kesä näyttää, ketä B-
junioreista tulee akatemiassa 
pelaamaan. 

KPV:n kokeneemmasta kaar-
tista Niko Kalliokoski, Marko 
Lehtonen, Jani Uski ja Toni Räi-
sälä saavat ison vastuun nuo-
rempiensa tukena.  

Akatemian valmennusvas-
tuu on kokeneen valmentajan 
Antti Ylimäen harteilla. Tapio 
Hakala on joukkueenjohtajana. 
Tarvittaessa edustuksen joukku-
eenjohtaja Jouko Vierimaa tuu-
raa, samoin kuin toisinpäinkin 
Tapsa edustuksen joukkueen-
johtajan tehtävissä. 

Parhaimmillaan KPV aka-
temia on kova joukkue nelo-
seen. Nuoret jaksavat liikkua 

aivan eri tahtiin kuin perus-
nelosen joukkueet. Eri asia on 
kannattaako vielä lähteä tavoit-
telemaan nousua ylöspäin. Jos-
sain vaiheessa sekin kyllä tulee 
eteen. 

Joka tapauksessa jokaista pe-
liä lähdetään voittamaan ja kat-
sotaan sitten syksyllä, mikä on 
tilanne.

Toro

Akatemialla toinen kausi nelosessa

KPV:ssa tiedetään, että pelaa-
jaksi kasvaminen tarvitsee 
valtavasti tukea. Toki kovan 
luokan pelaajaksi voi kasvaa 
pelkän kokemuksenkin kautta 
hakkaamalla päätään jokai-
seen mäntyyn matkan var-
rella. Mutta voiko asian hoitaa 
fiksumminkin. 
KPV:n mielestä voi.  Seura myös 
panostaa yksilöharjoittelun tu-

kemiseen ja pelaajapalautteen 
yksilölliseen antamiseen.

Kokkolan pitkät jalkapallope-
rinteet takaavat sen, että mo-
nilla on jo vanhemmissaan tai 
isovanhemmissaan paljon jal-
kapallotietoutta ja tukea jalka-
palloilijan uraa tavoittelevalle 
nuorelle.  

Kaikilla tuota mahdollisuutta 
ei ole ja vaikka olisikin, ulko-

puolinen tuki on antaa laajem-
paa näkökulmaa.

Valmennuspäällikkö Rauno 
Lesonen on ottanut tuota tuki-
henkilön roolia seurassa. Pitkä 
SM-tason pelaajaura , valmen-
nusura sekä edelleen intohi-
mona palava liekki jalkapalloi-
luun ovat kartuttaneet Raunon 
jalkapallosubstanssin korkealle 
tasolle. Siitä on ammennetta-
vissa tietoutta  jaettavaksi nuo-
remmille.

KPV:ssa Rauno  vetää 03 – 00 
-ikäluokkien kyky- ja taitokou-
lua sekä 99-98 –ikäryhmän li-
säharjoittelua. C-ikäisissä jo 
lähdetään tielle, jossa intohi-
moisimmat pelaajat testaavat 

rajojaan ja henkisiä varojaan 
kehittyä sarjapelaajiksi.

Edustusjoukkueessa Rauno 
on tehnyt paljon lisäharjoit-
telua Aaro Hedmanin, Konsta 
Tastulan, Jere Kentalan, Jesse 
De Jongin ja Harri Heierman-
nin muodostaman ryhmän 
kanssa. Pelaajat saavat  henki-
lökohtaista palautetta peleis-
tään ja myös tekemisestä har-
joituksissa. 

– Kaikki lähtee pelaajan 
omasta halusta ryhtyä urheili-
jaksi. Eikä pelkästään halusta, 
vaan myös sitoutumisesta ur-
heilijaksi. Pelaajaksi kehitty-
minen on kova tie, muistuttaa 
Lesonen.

Rauno Lesonen – pelaajien tukihenkilö

Oskar Ylimäki (6) on noussut puskuun ja tekee maalin GBK 2:sta vastaan harjoitusottelussa. Niko Kalliokoski (8) ja Riki Kuusela (33) varmistavat. Mutta kukas siellä häärii korkeim-
malla – ettei vain olisi Mikko Laitala.

Rauno Lesonen

Kotikaupunki toivoo  KPV:n joukkueille

piste- ja maalirikasta jalkapallokesää

hyvän jalkapalloviihteen myötä.

K O K K O L A N  K A U P U N K I



KPV ponkaisi talvella käyn-
tiin paperinkeräysprojektin yh-
teistyössä Lassila & Tikanojan 
kanssa. Listoilla on jo yli 200 
paperinkeräyslaatikkoa ympäri 
Kokkolan Öjaa myöten.
Keräysprojektin ideana on toi-
mittaa kiinteistöihin joko 240 
litrainen tai 600 litrainen muo-
vinen keräysastia, jota Lassila 
& Tikanoja käy tyhjentämässä 
noin kahden kuukauden välein. 
L & T:n toimittama astia on il-
mainen, joten kiinteistön omis-
tajalle ei koidu astiasta kuluja.

– Olen saanut hyvää palau-
tetta keräysastian ottaneilta. Ko-
tiin kertyvää jätepaperia ei enää 
tarvitse viedä omaa pihaa edem-
mäs ja keittiönnurkat pysyvät 
paremmin siisteinä. Ihmiset 
pitävät ideaa kätevänä, kertoo 
KPV:sta paperiprojektia hallin-
noiva Jouko Vierimaa. 

Talven aikana kertyneen ko-
kemuksen mukaan normaalissa 
omakotitalossa keräyspaperia tu-
lee kahden kuukauden aikana 
parin sadan litran verran. Kerä-
yspaperi on paperiteollisuudessa 
raaka-ainetta, jolla on tonnipoh-
jainen maailmanmarkkinahinta. 

Tällä hetkellä tuo hinta on muu-
taman kympin tonnia kohti.

– Tuleehan keräyksestä kuluja 
L&T:lle, mutta vastaavasti se saa 
raaka-ainetta myytäväksi eteen-
päin. Projektin yhteistyötaho 
KPV puolestaan saa keräysyhti-

öltä tukea junioritoimintaansa, 
selvittää Vierimaa symbioosin 
etuja.

Haluatko paperinkeräys-
astian kiinteistöllesi ?
Mikäli lukija haluaa keräysastin 

kiinteistölleen, ota yhteys KPV:n 
keräysvastaaviin (yhteystieto 
alla). Samalla tuet KPV:n juni-
orityötä.

Paperinkeräysilmoitukset
jouko.vierimaa@anvianet.fi 

Laaja valikoima:

- Ravintolisiä

- Urheiluravinteita
- Luomuelintarvikkeita

- Luontaiskosmetiikkaa
- ...ja paljon muuta!

Uusi Osoite!Uusi Osoite!

Uudet Uudet 

aukioloajat!aukioloajat!

Isokatu 14Isokatu 14

ma-pema-pe

9.30-189.30-18

la. 9.30-15la. 9.30-15

Tervetuloa tekemään terveellisiä ostoksia!Tervetuloa tekemään terveellisiä ostoksia!

Terveyskauppa ElämänVoima Isokatu 14, Kokkola

 06-8220648   www.luontaistuntijakokkola.fi
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Kebab-
lautanen

M
ax 2 / K

uponki • K
oodi 75

595

M
ax 2 / K

uponki • K
oodi 42

Kerrosateria595

M
ax 2 / K

uponki • K
oodi 45

Juustoateria395

Hesburger Kokkola
Kauppakeskus Chydenia

Tehtaankatu 3-5, 67100 Kokkola

M
ax 2 / K

uponki • K
oodi 72

Etukuponki on voimassa 30.6.2013 asti 8–23
välisenä aikana vain Kokkolan Kauppakeskus

Chydenian ravintolassa. 

Etukuponki on voimassa 30.6.2013 asti 8–23
välisenä aikana vain Kokkolan Kauppakeskus

Chydenian ravintolassa. 

Etukuponki on voimassa 30.6.2013 asti 8–23
välisenä aikana vain Kokkolan Kauppakeskus

Chydenian ravintolassa. 

Etukuponki on voimassa 30.6.2013 asti 8–23
välisenä aikana vain Kokkolan Kauppakeskus

Chydenian ravintolassa. 

Kebab-
ateria 695

Herkku
hetkiin!Suomen nopein nainen Hanna-Maari Latvala kertoi KPV:n edustukselle urheilijaksi kasvamisestaan ja henkisen valmentautumisen ja valmistau-

tumisen tärkeydestä niin harjoittelussa kuin itse urheilusuorituksessakin. Hanna-Maarin luento jätti paljon ajatuksia kytemään edustuksen pe-
laajiin.

KPV:n paperiprojekti hyvässä vauhdissa

Jouko Vierimaa on ollut tyytyväinen paperinkeräysastiaan kiinteistönsä pihalla. Eipä tarvi roudata lehtiä pit-
kin kyliä.

Nämä pallosiskot Aira Järvi, Vappu 
Haavisto, Margareta Seppälä ja 
Agnes Tyynelä eivät enää palvele 
katselijoita otteluissa, mutta ja-
oston vetäjä Elina Vierimaa lupaa 
palvelujen pelaavan tänäkin kau-
tena nuorempien pallosiskojen 
toimesta.

Pallo-Siskot
palvelevat



KPV:n tyttöjoukkueista B-ty-
töt on jo aloittanut kautensa 
kahdella voitolla I-divisioo-
nan C-lohkossa. Kauden alku 
on aina saatava hyvin käyntiin 
ja nyt siinä onnistuttiin siitä 
huolimatta että muutama tyttö 
oli vielä poissa koulunsa ulko-
maanmatkojen vuoksi.

KPV:n molemmat C-tyttöjouk-
kueet on yhdistetty yhdeksi 
joukkueeksi ja tytöt keskitty-
vät alkukaudesta Laura Kalmari 
turnauksen karsintoihin ja yrit-

tävät päästä varsinaiseen lop-
puturnaukseen Helsinkiin. Pii-
rijoukkuepelit ovat tietenkin 
monen tytön tavoitteena. Ke-
sän piirisarjan jälkeen syksyllä 
odottaa vielä Barcelona-leiri, jo-
ten tytöillä riittää kaudelle oh-
jelmaa, kun rippikoulukin olisi 
suoritettava jossain välissä.

D-tytöt(-00 ja -01) sitä vastoin 
päättivät pitkän yhteiselon ja 
toimivat nykyään puhtaasti 
omina ryhminään. Tämä on-
kin luontevaa, koska vanhem-

mat D-tytöt pelaavat isolla ken-
tällä piirisarjaa. Kokkola-cupin 
lisäksi ohjelmassa on kummal-
lakin turnauksia pitkin kautta.

E-tytöt(-02) ovat harjoitelleet 
ahkerasti ja kiertäneet myös 
turnauksia jo talven aikana. Sa-
malla on mitattu omaa tasoa ja 
havaittu, että uskon omaan te-
kemiseen ei tarvitse horjua.

F-tyttöihin (-03-05) tulee ki-
vasti lisää väkeä niin valmen-
nus- kuin pelaajapuolellekin, 

mistä on pääteltävä, että siel-
läkin homma toimii. Jalkapal-
lokoulu vetää myös tyttöjä ja 
sieltä tuleekin ”painostusta”, 
että uusi joukkue(-06) olisi syn-
nytettävä.
 
KPV:llä ja KF 10:lla on voi-
massa oleva yhteistyösopimus. 
Sopimus sallii mm. vapaat pe-

laajien liikkumiset seurojen 
välillä, mitä on tapahtunutkin 
jo kauden aikana molempiin 
suuntiin. KPV:n nuorimmat tyt-
töjoukkueet toimivat tietenkin 
pallotyttöinä KF 10:n kotiotte-
luissa ja B-tytöt ovat saaneet 
”kioskioikeudet” näihin otte-
luihin.

Manne
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B-pojat pääsevät vihdoinkin 
tositoimiin. Voi sanoa, että 
Pallo-Veikon ilmestymisvii-
konloppuna alkavaa sarjaa on 
odotettukin. Viime kauden syk-
systä jäi paljon nälkää ja näyt-
tämisen halua. Viime syksy-
nähän joukkueella oli hyvä 
joukkue, mutta epäonnea pa-
rissa ottelussa ja näin paikka 
tuli ”vain” ykkösdivisioonaan.
Valmennuksesta vastaa pitkään 
96-ikäluokan kanssa töitä teh-
nyt Timo Åstrand apunaan 
Tuikkasen veljekset Tapio ja 
Markku. Joukkueenjohtajana 
on Jenni Myllymäki ja huol-
lossa Pertti Sipiläinen.

Talvella on tehty kovasti 
töitä. Jo joulukuussa oli viiden 
tapahtuman viikkoja. Tam-
mikuussa mentiin vähintään 
neljä kertaa viikossa ja huhti-
kuulle vauhti on kiristynyt jopa 
kuuteen tapahtumaan viikkoa 
kohti. Joukkue on valmis koh-
taamaan kenet hyvänsä.

Harjoituspelejä on ollut tiu-
haan, joulukuulta lähtien pe-
räti 12 kappaletta. Eikä yhtään 
tappiota tilillä. 1-1 tasapelit 
pelattiin joulukuussa SM-kar-
sintasarjaan valmistautuneen 
Jaron kanssa ja myöhemmin 
KPS:n miesten edustusjoukku-
een kanssa. Muuten peleistä 
on pelkkiä voittoja. Tulokset 
ovat lupaavia, sillä vastustajat 
ovat olleet GBK:a ja Kannuk-
sen Uran miesten joukkuetta 
lukuun ottamatta saman sarjan 
joukkueita VIFK:a, Jaroa, VPS:a, 
JJK:a, SJK:a ja OPS:a vastaan.

Joukkue on kulkenut tiiviillä 
18 pelaajan ryhmällä. Lisäksi 
jo miesten edustusjoukkueen 
avaukseen noussut Harri Heier-
mann voisi ikänsä puolesta pe-

lata B:ssäkin. Tom Åstrand on 
heiluttanut harjoituspeleissä 
ahkerimmin maaliverkkoa, ti-
lillä on 12 ottelussa tehot 13+7. 
Jonathan Tynkkynen teki har-

joituspeleissä 11 maalia. 
Kevään sarjassa 12 joukku-

etta pelaavat yksinkertaisen 
sarjan, jonka kolme heikointa 
putoaa puolikaudesta piirisar-

joihin. Kolme parasta saa läh-
töpisteitä syksyn sarjaan. Jouk-
kueen tavoite keväästä on yltää 
lähtöpisteisiin oikeuttaville pai-
koille. Syksyllä tulee uusi 11 

ottelun sarja, jonka parhaat 
pääsevät talveksi 2014 SM-kar-
sintasarjaan.

Ottelukalenterin löydät toi-
saalta Pallo-veikko -lehdestä.

B-junioreilla lupauksia antava talvi

Takana on noin neljän kuukau-
den kova harjoitusjakso, jonka 
aikana on pidetty 90 harjoi-
tusta (n. 150 tuntia). Harjoi-
tusjakson aikana pääpaino on 
ollut pelitaidon, peliälyn ja pe-
lirohkeuden kehittämisessä ja 
näissä seikoissa ovat pojat ke-
hittyneet edelleen suurin aske-
lin.

Talven aikana joukkue on 
osallistunut jo neljään turna-
ukseen, joista päällimmäisenä 
on jäänyt mieleen seuran oma 
Hyundai – turnaus sekä Kuopi-
ossa pelattu kovatasoinen 16 
joukkueen kutsuturnaus. Tou-
kokuussa osallistumme kahteen 

laadukkaaseen turnaukseen Lii-
gaseura cuppiin Vaasassa sekä 
Vierumäellä FC Kuusysin jär-
jestämään kutsuturnaukseen. 
Näiden lisäksi ohjelmassa ovat 
luonnollisesti piirisarja (01-ja 
02-sarjassa), Ålands Cup, Kok-
kola cup, Pori cup sekä pari 
myöhemmin päätettävää tur-
nausta kesällä ja syksyllä.

Tilanteemme on tällä het-
kellä erinomainen, sillä pojat 
ovat jaksaneet ja sitoutuneet 
harjoittelemaan. Tämän joh-
dosta pelaaminen on kehitty-
nyt ja se on huomattu myös 
muissa joukkueissa. Olemme-
kin saaneet kutsuja erittäin ko-

vatasoisiin kutsuturnauksiin, 
joihin osallistuu Suomen par-
haita joukkueita. Nämä ovat 
erinomaisia paikkoja mitata 
joukkueen todellinen osaami-
nen ja kovat pelithän kehittä-
vät parhaiten.

Kiitoksia pelaajille ja van-
hemmille alkukaudesta! Tästä 
on mukava jatkaa taas kesää 
kohti.

Seuraavia harjoituksia 
odotellessa

Marko Lehtonen
Vastuuvalmentaja 

KPV 02-pojat

KPV:n 02-pojille turnauskutsuja

Tyttöjoukkueilla turnausten kesä

Tom Åstrand oli B-junioreiden harjoitusotteluiden tehopelaaja tehtyään 13 maalia ja annettuaan 7 maalisyöttöä. Toivottavasti ruuti on kuivaa 
myös kesällä.
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puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. Me 
teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma-su 24h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

 

 
 
 
 

GREIF FLEXIBLES FINLAND OY 
 

SUURSÄKIT / STORSÄCKAR 
 

p. 06 8245 100 
www.greif-flexibles.com 

flexibles.finland@greif.com 

Jalkapallo on jostain syystä halvin laji har-
rastaa. Alhaiset hinnat heijastuvat tieten-
kin suoraan opetuksen tasoon. Järkevällä 
hinnoittelulla seurat pystyisivät palkkaa-
maan myös alempiin ikäluokkiin ammat-
tivalmentajat. (Ed Bass, Hollanti)

Muutokset aiheuttavat aina vastarintaa, 
se on ihan normaalia. Varmasti me kaikki 
suhtaudumme niihin aina varauksella. Ne 
pitää valmistella ja perustella hyvin. Muu-
toksista pitää myös olla nopeasti konkreet-
tista hyötyä. Muuten niihin ei uskota ja 
palataan nopeasti vanhoihin toimintata-
poihin. (Mika Lehkosuo)

Vain leveällä rintamalla laadukkaita pelaa-
jia omaava maa voi pärjätä MM-kisoissa. Jos 
oman maan liiga on heikko, niin kuilu hy-
vien muualla pelaavien ja kotimaisten pe-
laajien välillä on liian syvä. (Johnny Mc 
Kinstry, Ghana)

Jos seuroilla olisi selvät valmennuslinjat, 
ne olisi helppoa iskeä uuden valmentajan 
käteen. Seurajohdon olisi helppoa kertoa 
näiden asioiden opettamisen olevan etusi-
jalla juuri tässä ikäluokassa. (Mika Riutto)

Jalkapalloilumme suurin ongelma krooni-
sen rahapulan ohella on olosuhteissa. Kun 
pakkanen paukkuu, jalkapalloa voidaan pe-
lata ainoastaan sisätiloissa. Näitä sisätiloja 
maassamme on kovin niukasti. Jääkiekko-
halleja Suomessa on reilusti yli 200, kun 
taas jalkapallohalleja vain parikymmentä. 
Nämä hallit on rakennettu pelkästään har-
joituskäyttöön, ei liigapelejä varten. (Mauri 
Forsblom)

Suomessa pitää saada aikaiseksi pelaaja-
korttijärjestelmä. Sen avulla sekä seura-, 
piiri- että maajoukkuevalmentajat voisi-
vat seurata mitä pelaajat todella tekevät ja 
mitä osa-alueita olisi parannettava. Uskon, 
että pelaajakortti myös motivoisi pelaajia 
enempään omatoimiseen harjoitteluun. 
(Mika Riutto)

Tärkeintä on uskoa itseensä ja antaa kaik-
kensa jokaisessa ottelussa. Haaveista ei pidä 
luopua, vaikka aina ei voi voittaa. Urhei-
lussa itseluottamus on tärkeässä asemassa, 
henkisesti vahvalla on aina suuremmat 
mahdollisuudet murtautua ammattilaiseksi. 
(Brian McClair, Englanti)

Tyttöjä on vaikea saada ymmärtämään, 
että jalkapallo on fyysinen laji. Taklaustilan-
teisiin ei mennä täysillä ja pyydetään her-
kästi vastustajalta anteeksi. Tietenkin pitää 
olla kohtelias ja pelata reilua peliä, mutta 
myös tyttöfutiksessa saa taklata. (Jari Kin-
nunen, Ruotsi)

On vaarallista, jos nuori pelaaja ajattelee, 
että  ”mä en ole ollut treeneissä niin hyvä 
kun tuo toinen, mutta minun pitää saada 
peliaikaa, koska olen nuori. Pelaajan ajat-
telun pitää mennä niin, että ”minä ansait-
sen pelipaikkani, koska olen hyvä pelaaja.” 
(Juho Rantala)

Vapaaehtoiset ovat isossa roolissa. Kat-
sonkin seuran puheenjohtajan suurim-
maksi tehtäväksi vapaaehtoisten ihmisten 
motivoimisen ja johtamisen. Kun rahaa ei 
ole, vapaaehtoisten merkitys on korvaama-
ton. (Matti Kumpilainen)

Kun lapsi tulee meille kuusivuotiaana , pe-
laamisen ja harjoittelun täytyy olla haus-
kaa. Uskomme pelaajien oppivan nope-
ammin asioita myönteisessä ilmapiirissä. 
Pääpainon on nuoressa iässä oltava taidon 
opettamisessa. Painopistealueet muuttuvat 
vuosien varrella, mutta alussa korostamme 
taitoa ja tekniikkaa. Siinä mielessä olemme 
onnellisessa asemassa, että tässä maassa pe-
laajilla on luonnostaan voittamisen tahtoa. 
Siksi voimmekin keskittyä enemmän taidon 
ja tekniikan opettamiseen kuin voittamisen 

painottamiseen. (Brian McClair, Englanti)

Tuntuu välillä siltä, että onko lapsilla ai-
kaa muuhun kuin käydä koulua ja harras-
taa?  Pitääkö kaiken olla tavoitteellista, eikö 
olisi tilaa vapaalle puuhailulle ja itsensä ke-
hittämiselle? Yliohjelmoimalla emme voi 
kehittää lapsia eikä aikuisiakaan. Ihanneti-
lanne olisi se, että korkealaatuinen ohjaus- 
ja valmennustyö seuroissa innostaisivat lap-
sia harjoittelemaan omallakin ajalla. (Timo 
Huttunen)

 
Lapsi ei osaa suodattaa oikeita ja vääriä 
ohjeita. Jos vanhemmat jakavat jatkuvasti 
vaihtopenkin tuntumassa neuvoja, lapsen 
on vaikea ymmärtää ketä pitää kuunnella. 
Vanhempien ollessa vieressä huutamassa , 
tilanne karkaa helposti käsistä. (Arto Tuo-
histo-Kokko)

On vielä paljon seuroja, joissa ei ole va-
kituista henkilöstöä. Näiden seurojen vä-
listä yhteistyötä tulee kehittää ja yhdistää 
myös voimavaroja, niin kenttähankkeissa 
kuin valmennuksessakin. Se, että joku vie 
lajia eteenpäin, ei ole pois toisilta. Tämä on 
jokaisen futisihmisen hyvä muistaa. (Petri 
Vanhala)

Ulkomaiset pelaajat ovat Ruotsissa ja 
muissa Pohjoismaissa vain pelaamassa it-
selleen parempia sopimuksia muualle Eu-
rooppaan. IFK Göteborg tai HJK ovat vain 
välietappeja heille. Voidaan kysyä, että ke-
nen pussiin he silloin pelaavat. Itselleen tie-
tenkin, eivät joukkueelle. (Roger Gustafs-
son, Ruotsi)

Suomessa pelaajilla on muitakin vaihto-
ehtoja, ja he vähän katselevat, että mitähän 
tästä tulee. Tarvitaan kuitenkin hirveästi 
työntekoa, intohimoa ja palavaa halua me-
nestyä. Muuten ei pärjää ulkomailla. Maa-
ilma on täynnä pelaajia esimerkiksi Etelä-
Afrikasta ja Aasiasta, joilla ei ole mitään 
muuta vaihtoehtoa. He ovat valmiita teke-
mään kaikkensa, jotta pärjäävät. (Janne Saa-
rinen).

Omassa seurajoukkueessa voi vielä lois-
taa vähemmällä treenaamisella, mutta pääs-
täkseen maajoukkueeseen ja sitä kautta 
ehkä joskus ulkomaille pelaamaan, on har-
joiteltava myös itsekseen. (Mika Riutto)

Kun pelaa Ykkösessä, eli nousee eliittiin, 
liitto maksaa yhden päätoimisen valmenta-
jan palkan. Tämä Tipselit-valmentaja vas-
taa seuran lahjakkaimpien nuorten ohjaa-
misesta. Eri joukkueiden parhaat kerätään 
Tipselit-joukkueeseen, jonka pelaajat har-
joittelevat henkilökohtaisia taitoja oman 
joukkueen treenien ulkopuolella. (Jari Kin-
nunen, Ruotsi)

Jokaisella pelaajalla on erilaiset roolit ja 
ominaisuudet. Meidän valmentajien tehtä-
vänä on luoda yksilöistä joukkue, joka hal-
litsee palloa ja pelaa nopeasti. Ainoastaan 
yksilöiden täydellisellä sitoutumisella jouk-
kueeseen voidaan saavuttaa menetystä. Toi-
saalta on myös tärkeää, että pelaajat pysty-
vät nauttimaan vapaudestaan ja luovasta 
pelityylistä. (Victor Sanchez, Espanja)

Moni nuori pelaaja ja heidän vanhem-
pansa ovat liian ”maalikliimaisia”. Kun vas-
tus vuosien varrella kovenee, Yksikään jouk-
kue ei pärjää yhdellä tai kahdella ”tähdellä”, 
joka kallepalandermaisesti yrittää pujotella 
koko vastustajan joukkueen läpi maalille. 
Ehkä suomalaisessa juniorijalkapallossa 
olisi aika siirtyä antamaan myös maalisyö-
töstä pisteitä. Ehkä sillä pääsisimme eroon 
liiallisesta itsekkyydestä mikä nyt loistaa 
junioripeleissä ja kenttien laidoilla. (Johan 
Hultkranz)

Lainaukset on poimittu 
90-min lehdestä.

Jalkapallosta sanottua



Uusi jalkapallokausi on myös 
sarjapelien osalta saatu liikkeelle. 
KPV:n kohdalla on kyse jo 83 toi-
mintavuoden käynnistymisestä. 
Kun tämä lehti jaetaan lukijoille, 
on takana kaksi sarjakierrosta. 
3-0 avaustappio Vaasassa ei saa-
nut olla yhtään suurempi, vaikka 
VIFK mainitaankin lukeutuvan 
sarjan ennakkosuosikkeihin. Ot-
telun nähnyt kertoi, että kupari-
sen rikkomiseen tarjoutui useita 
mahdollisuuksia. Pettymys oli 
sen sijaan tappio Oulussa.  Mutta 
uskotaan ja luotetaan, että pitkä 
27 ottelun sarja tuo paljon ilon-
hetkiä ja luo pohjaa asetetuille ta-
voitteelle noususta takaisin par-
rasvaloihin.

Kevät on taasen kerran näyt-
tänyt, millä leveysasteilla meillä 
lajia harrastetaan. Otteluita on 
jouduttu pitkän talven johdosta 
siirtämään, kun kenttiä kattaa 
vahva lumipeite eikä routainen 
maa herätä ruohoa kasvamaan. 
Ilman lämmitettäviä tekonur-
mikenttiä ja halleja tilanne olisi 
vielä paljon pahempi. Itse ty-
könäni olen monesti joutunut 
pohtimaan sitä, ovatko nämä 
”keinotekoiset” olosuhteet hy-
väksi lajin kehitykselle pitemmän 
päälle. Niistä harjoitteluun saatua 
hyötyä ei sovi kiistää. 

Pallo käyttäytyy tekonurmella 
aivan toisin kuin luonnonnur-
mella, hallien mittasuhteet ovat 
kovin rajalliset. Olen kuullut lu-
kuisien pelaajien pistävän jalka-
vammansa juuri niiden keino-
alustojen piikkiin. Vammat ovat 
saattaneet olla niinkin vakavia, 
että ura on tyssännyt siihen. 

KPV on lähtenyt kauteen edus-
tusjoukkueen osalta markkinoi-
malla nuoruutta ja oman kylän 
poikia. Olen havainnut, että suo-
malaisessa jalkapalloilussa emme 
ole näillä aseilla yksin liikkeellä. 
Varsinkin ylemmissä sarjoissa 
kuullaan entistä kunnioittavam-
min rahastonhoitajien mielipi-
teitä. Jostain syystä katsomoissa 
on turhan paljon tyhjiä tuolia. 
Pääsarjassa päästään ilmoitetuissa 
katsojaluvissa hädin tuskin 2000 
rajan yli. Syitä on varmasti mo-
nia, yleinen taloudellinen tila, 
olosuhteet, tv:n päällekkäinen 
tapahtumien ylitarjonta urhei-

lusta sekä tietysti rajusti lisään-
tyneet valinnan mahdollisuudet 
vapaa-ajan käytölle.

Kesä tulee näyttämään, mi-
ten täkäläinen yleisö lähtee tu-
kemaan KPV:n valitsemaa, tätä 
kasvatustyöhön painottuvaa lin-
jaa. Toisaalta siitä ja perusteista 
voitte lukea puheenjohtajan pää-
kirjoituksesta sekä sihteerin kir-
joittamasta seuran tulevaisuuden 
pohdinnoista. Joka tapauksessa 
nyt annetaan nuorille mahdolli-
suus ja nuoret ovat vuodella vart-
tuneet edelliskesästä. 

On muistettava, ettei se ole 
uusi ilmiö seuran historiassa. 
Suuret menestykset aikanaan saa-
tiin rakentamalla joukkue vahvan 
juniorityön pohjalle, eikä junio-
rityön arvostukselle ole matkan 
varrella annettu periksi. Vuodet 
eivät vain ole veljeksiä. Kentille 
ei tuoteta joka vuosi helmiä riit-
tävässä määrin. Hyvä opetus tuli 
siitäkin, ettei jalkapalloilussakaan 
”kannettu vesi pysy kaivossa” ja 
tuo menestystä pitemmän päälle.

Mutta eletään tätä päivää. 
Kannattaa vierailla seuran netti-
sivuilla, joista voi päätellä kuinka 
paljon seurassa tehdään pyytee-
töntä työtä nuorten hyväksi. Li-
sää tähän joukkoon mahtuu ja 
pienin mukaantulon mahdolli-
suus on liittymällä seuran jäse-
neksi. Tavataanko vaikkapa 18.5. 
kaupungintalon Kokkola-salissa, 
jossa on seuran järjestämä avoin 
esitelmätilaisuus? Puhujina ovat 
mielenkiintoiset professorit Sa-
kari Orava ja Kari Uusikylä.

Toinen vaivaton tukimuoto 
on osallistuminen seuran pape-
rinkeräysprojektiin. Mukaan tu-
losta tähän mahdollisuuteen voi 
enemmän tiedustella seuran sih-
teeriltä, Jouko Vierimaalta. 

Raha on saanut lujan otteen 
lajista ja esimerkkejä haetaan 
manner-Euroopasta, vaikka rah-
keet meidän pieniin resursseihin 
nähden eivät matkimiseen oi-
keuttaisikaan. Jos kasvatustyöstä 
pulpahtaa helmiä, niin yleensä 
näiden askeleet vievät ensin 
etelän suurempiin seuroihin ja 
sieltä ulkomaille. Vastalahjaksi 
meille tulee muualla kokoonpa-
nolistojen ulkopuolelle jääviä tai 
jo ehtoopuolella olevia pelaajia. 

Kokkola ei lukeudu niiden paik-
kakuntien joukkoon, jossa yri-
tysmaailmassa olisi sen kokoluo-
kan yrityksiä, että niiden varaan 
voitaisiin suunnitelmia kehitellä. 
Ehkä oikeammin on todeta, että 
siltä taholta riittävä kiinnostus 
puuttuu. Niinpä seuroissa vas-
tuuta kantavat joutuvat kokoa-
maan budjettinsa pienistä pu-
roista ja se taas rassaa liikaa näitä 
henkilöitä. Tervettä kilpailua hal-
lituspaikoista ei ole.

Yksi suomalaisen jalkapalloi-
lun suurista nimistä, Kai Pahl-
man, siirtyi maaliskuussa ajasta 
ikuisuuteen. Jalkapallotaitojensa 
ja hanurinsa kautta hän tuli suo-
malaisille tutuksi, ja veti jo ni-
mellään väkeä katsomoihin. Oma 
pieni muisto ”Kaitsusta” on vuo-
delta 1965, kun hän tuli vahvista-
maan piirin joukkuetta 20-vuotis-
juhlaotteluun Skellefteå AIK&IF 
vastaan. Hän tuli Juhani Pelto-
sen kanssa Kokkolaan Luulajasta, 
missä Suomi oli pelannut maaot-
telun (2-2) Ruotsia vastaan. Maa-
ottelun rasitukset tuntuivat vielä 
miehen kropassa. Urheilutoi-
mittajaan otettiin yhteyttä toi-
voen, että pelimiehet saataisiin 
hierojan käsittelyyn. KPV:lla oli 
tuohon aikaan alan luottomies 
Vikströmin ”Rakussa”  ja hä-
nen luokseen kuskasin pelaajat. 
Niinpä Kaitsu pystyi pelaamaan, 
teki maalin ja antoi hyvän syö-
tön Mäkelän Sepolle, joka maa-
lasi 2-1 voiton juhlivalle piirille.

Pallo-Veikko on koottu nyt 84. 
kerran seuran hallituksen pää-
töksen mukaisesti. Tässä kolum-
nin viimeisessä kappaleessa ha-
luan antaa erityisen kiitoksen 
Jouko Vierimaalle. Monien mui-
den seuran luottamustehtävien 
ohessa hän on uhrannut suu-
ren määrän vapaa-ajastaan tälle 
lehdelle. Itse olin jo suunnitellut 
ajankäyttöni toisin, mutta lähdin 
vielä mukaan pienemmällä pa-
noksella. Ilman Joukon panosta 
lehteä ei ehkä olisi saatu aikaan. 
Kiitokset ovat paikallaan myös 
vuosikymmeniä mukana olleelle 
Pentti Heikkilälle aineiston taitta-
misesta sivuille.  Kolmas erillisen 
kiitoksen ansaitseva on Jari Ko-
valainen, joka työpanoksellaan 
varmisti lehden talouden. Hä-
nen asiakkaille, ilmoittajille luon-
nollisesti myös kiitokset mukaan 
lähdöstä eikä rannalle sovi unoh-
taa lehden toimitukselliseen sisäl-
töön sormenjälkensä jättäneitä. 
Tämä kaikki kertoo ainakin jotain 
Pallo-Veikkon kohdistuvasta mie-
lenkiinnosta ja lehden pitkästä 
elinkaaresta. 

-vote

22  PALLOVEIKKO Kevät 2013

PeliPaidat & Painatukset
Sublimaatio pelipaidat, 
Silkkipaino, Siirtokuva 
Brodeeraus
Mainostekstiilit 
& Työasusteet 
Mainostuotteet
Mainostelineet
Suurkuvatulosteet
Pressut, Kankaat,
Kyltit, Tarrat

KULJETUS- JA MAANSIIRTOPALVELUT
ASIAKKAAN MITTOJEN MUKAAN
• rahtipalvelut kattavasti kotimaassa
• kiviainesmyynti ja -toimitukset
• kuljetus-, nosturi- ja vaihtolavapalvelut
• maanrakennusurakointi

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

Lipan              alta

Kai Pahlman siirtyi maaliskuussa 
”vihreämmille pelikentille”.

Vuodet vierivät
Onnittelemme mestarimiehiä

Kenth Myntti jätti taakseen KPV:ssa 327 sarjaottelun lyömättömän pe-
laajauran. Arvo Lamberg oli seitsemän pelivuoden aikana 157 ottelussa 
ja vain yksi jäi tuona aikana pois tilastoista. On aihetta onnitella peli-
miehiä tänä kesänä muutenkin.
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Lihat Kalat  eivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot

Lihat Kalat  eivät  Juustot  Ateriat  Hedelmät  Vihannekset  Kalat  Leivät  Juustot
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KOKKOLA AVATTU, TERVETULOA!
Uusi upea ja palveleva K-citymarket
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Lisätiedot www.kesko.fi /
Vastuullisuus

KOKKOLA
Heinolankaari 9, puh.  0105 379 100
MA–PE 9–21, LA 9–18, SU 12-18

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

Uudet 
reseptit saatavilla
K-RuokaPirkasta.

Pata kattilaa soimaa...
Elokuussa täällä pidettyjen Kalevan Kisojen 
jälkeen eräs helsinkiläinen toimittaja vähän 
ivasi kokkolalaista lehteä tarkoittaen selvästi 
tätä Keskipohjanmaata.

Hän oli lukenut lehteä kisojen aikana ja to-
tesi, että lehtemme selosti kisoja kuin piiri-
kunnallisia kilpailuja kertoen etupäässä vain 
keskipohjalaisten urheilijain saavutuksista. 
Tämä oli helsinkiläisen mielestä huonosti 
tehty.

Toimituksessa hymyilimme kirjoitukselle 
emmekä ottaneet sitä lainkaan raskaasti.

Nyt arvostelu palautui kuitenkin mieleen, 
kun luin sunnuntaisessa helsinkiläisessä leh-
dessä selostuksen A-junioreiden ottelusta Hel-
singin Palloseuran ja Kokkolan Pallo-Veikko-
jen kesken.

Ottelu käytiin Helsingissä ja KPV:n pojat 
voittivat 3-0.

Varsinaisessa arvostelussa kerrotaan HPS:n 
joukkueesta yhteensä 72 sanalla – KPV:n ar-
vosteluun riitti seuraavat 10 sanaa:

” KPV oli fyysisesti vahvempi  yhdistelmä, 
joka käytti ominaisuuttaan tuloksellisesti hy-
väkseen”.

Yhtään Kokkolan pelaajaa ei arvostelussa 
mainita, Kokkolan maalintekijät sentään al-
kukappaleessa: Jan Lindgren, Jari Kankainen 
ja Vesa Salo.

Toista on HPS:n laita. Joukkueensa par-
haaksi arvostellaan Veli Holm – KPV:n jouk-
kueessa ei ilmeisesti ollut parasta pelaajaa. 

Mutta eniten suitsutetaan ylistystä ”joukku-
een tutkaparille” sentteri Arto Keskisalolle ja 
vasen laituri Ken Grönroosille.

Keskisalo on kuulemma tyyppinä mainio. 
Hän pystyy tekemään maalit itse ja olisi teh-
nyt nytkin, ellei KPV:n maalivahti – onneton 
– olisi kaksi kertaa peittänyt läpiajon. KPV-
puolustus oli kuulemma tavanomaisen hatara 
tälle maalihaille – siis Keskisalolle. Kumma 
kyllä, että HPS:n maalitili pysyi nollassa.

KPV:n maalivahtia, joka ei laskenut yhtään 
palloa ohitseen, ei mainita nimeltä. Mutta 
HPS:n maalivahdista Jari Takalasta, joka sai 
antautua kolmesti, sanotaan että hänen pe-
linsä oli täysin tyydyttävä.

Myönnän horjahtaneeni kerran kirjoitta-
maan ilkeästi, mutta ei tämä niin vakavaksi 
ole tarkoitettu. Tietysti joskus kokkolalainen 
lehti kirjoittaa samalla tavalla, pääasiassa 
omat mainiten ja omia kehuen. Mutta Kes-
kipohjanmaa ei välitäkään olevansa muuta 
kuin oman maakunnan lehti. Mutta lehti, 
jonka selostusta tässä repostelen, väittää ole-
vansa valtakunnallinen. 

Vielä toinenkin havainto:
Tämä A-nuorten ottelu on kahdella palstalla 
ja sen yläpuolella otsikko: KPV maalasi. Mutta 
tätä uutista hallitsee kokonaan sen yläpuo-
lella oleva kuvalla varustettu kolmen palstan 
otsake: HJK kypsytti Ilveksen. Selostus on pi-
tempi ja kyseessä oli B-poikien ottelu.

Niin että kuka se on piirikunnallinen.

Legendaarinen urheilutoimittaja ”Jukka” Korhonen ”erehtyi” silloin tällöin pakina-ai-
neissaan pistämään lusikkansa ”omien lajiensa” ulkopuolella ja kirjoitti myös jalkapal-
loilusta. Hänellä oli kyky nähdä tapahtumia hieman eri näkökulmista kuin rutinoiduilla 
jalkapallotoimittajilla. Tässä näyte syyskuulta 1978.

Kalervo Erkinheimo oli yli 30 vuotta johtokunnassa, rahastonhoitajana 
ja aina valmiina palvelemaan seuraa, kun apua tarvittiin. Mittariin tu-
lee jo 85 ja onnitteluihin on aihetta.
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Sydän hakkaa, lievä jännitys 
päällä. Taas on se aika vuo-
desta, jolloin pelataan kotitur-
nausta. Pojat ovat ryhmittäy-
tyneet kentälle odottamaan 
turnauksen ensimmäisen ot-
telun alkamista.  Vastassa on 
tuttu vastustaja Kuopiosta eli 
KuPS. Ottelu alkaa hieman her-
mostuneesti, mutta alun kan-
keuden jälkeen peli siirtyy mei-
dän hallintaan ja lopuksi pojat 
hoitavat ottelun tyylikkäästi. 
Ottelun jälkeen juttelen lyhy-
esti KuPS:n tutun valmenta-
jan kanssa. Hän on hävitystä 
ottelusta huolimatta hyvällä 
tuulella, kuten aina. Jotenkin 
nämä kuopiolaiset ovat sellaisia 
rentoja tyyppejä, joiden kanssa 
on helppo ja mukava toimia.

Lyhyt hengähdystauko ja sit-
ten toisen joukkueen luo. Myös 
toisen joukkueen pojista huo-
maa, että he ovat normaa-
lia keskittyneempiä.  Ottelu 
VPS:aa vastaan alkaa loistavasti 
ja vain pari minuuttia pelattu 
kun pojat siirtyvät 1-0 johtoon. 
Ottelu jatkuu myös meidän 
hallinnassa vaikka päättyykin 
lopulta tasaisesti 1-1. Tämän 
jälkeen annamme pojille ly-
hyen palautteen ja lähetämme 

pojat kotia lepäämään. Itse jään 
hallille seuraamaan turnauksen 
kulkua.

Kioskilla käy kova kuhina, 
muutkin aikuiset pitävät il-
meisesti kahvista. Otteluja kir-
jataan, ohjeita jaetaan ja kahvi 
vaihtaa omistajaa. Tuskin saan 
kahvin käteeni kun tuttu val-
mentaja Oulusta tulee jutte-
lemaan. OLS on yksi ikäluok-
kamme kovimmista joukkueista 
Suomessa. Pelaamme heidän 
kanssaan talvisarjaa, joten hei-
dän kanssaan tulee vaihdettua 
paljonkin ajatuksia. Tämän jäl-
keen muutama sana kiireisten 
turnausvastaavien kanssa; maa-
lirajat pitäisi merkitä parem-
min. Lähden merkkaamaan 
niitä ja sen jälkeen siirryn seu-
raamaan sarjamme muiden 
joukkueiden pelejä. Mietin it-
sekseni, että turnaukseen on 
taas saatu kovia joukkueita ym-
päri Suomea. Liigaseuroja edus-
tavat mm. Jaro, VPS, KuPS, JJK 
ja RoPS, jonka ottelua juuri 
seuraan.  Pelaavatpa pohjoisen 

pojat erinomaista jalkapalloa, 
ajattelen.

Viereisellä kentällä pelaa-
vat Porin Jazz , TP-47 Torni-
osta sekä Ylöjärven Ilves ja FC 
Ulvila. Kuulen kannustusta, 
ohjeita, riemua. Kannustus-
joukkoja on varsin paljon. 
Turnausfiilis nousee. Tätä jat-
kuu koko päivän ja illalla kuu-
den oman pelin jälkeen olo on 
väsynyt, mutta varsin tyyty-
väinen. Mietin mitä pojat itse 
miettivät nyt kun ensimmäi-
nen päivä on pelattu. Päätän 
lähettää vielä jokaiselle teksti-
viestinä pari kannustavaa sa-
naa.

Aamulla tulen aikaisin hal-
lille. Jos eilen oli turnauksessa 
hyvä fiilis, niin tänään se on 
suorastaan sähköinen. Jokai-
nen tietää pelin säännöt: voi-
tolla jatkoon ja tappiolla ulos. 
Ottelumme on päivän viimei-
nen puolivälieräottelu, jo-
ten pääsen hyvin seuraamaan 
muita pudotuspelejä eikä niistä 
puutu tapahtumia: vääriä tuo-

Turnauksissa on tunnelmaa

Pojat-00 (D13)
Lohko A
JJK 3  3  0  0  15-  0  9
ORP 3  2  0  1    3-  5  6
KPV 3  1  0  2  10-10  3
FC YPA 3  0  0  3    2-15  0

Lohko B
OLS 3  3  0  0   9-3  9
SJK 3  2  0  1   6-3  6
EBK/Honka 3  0  1  2   3-7  1
GBK 3  0  1  2   4-9  1

Sijoitusottelut:
GBK – FC YPA  3-0 (sijat 7-8)
EBK/Honka – KPV  1-7 (sijat 5-6)
ORP – SJK 0-3  (sijat 3-4)
OLS – JJK  0-1 (sijat 1-2)

Pojat 01 (D12)
Lohko A
HauPa 3  3  0  0  8-1  9
Tervarit 3  2  0  1  5-3  6
GBK 3  1  0  2  3-9  3

KPV vihr. 3  0  0  3  3-6  0

 Lohko B
VPS 3  3  0  0  8-0   9
TUS 3  2  0  1  7-3   6
Y-Ilves 3  1  0  2  2-5   3
OsPa 3  0  0  3  1-10 0

Sijoitusottelut
OSPA – KPV vihreä 2-3 (sijat 7-8)
GBK – Y-Ilves 3-0 (sijat 5-6)
TUS – Tervarit 3-1 (3-4)
HauPa – VPS 3-0 (sijat 1-2)

Pojat -02  (E11)
Lohko A
OLS sin 3  3  0  0    9-0  9
JJK 3  2  0  1  11-6  6
VPS 3  0  1  2  2-10  1
KPV hurricane 3  0  1  2  2-13  1

Lohko B
Jaro 3  2  0  1  12-2  6
RoPS 3  1  2  0    8-3  5

KuPS kelt 3  1  1  1  10-6  4
Jazz red 3  0  0  3  0-19  0

Lohko C
OLS kelt 3  3  0  0  15-3  9
KuPS valk 3  2  0  1  11-6  6
FC Ulvila 3  0  1  2    2-7  1
Sepsi-78 3  0  1  2  4-16  1

Lohko D
KPV tornado 3  2  1  0  10-2  7
TP-47 3  2  1  0    9-4  7
Y-Ilves 3  1  0  2    6-7  3
KuPS musta 3  0  0  3  2-14  0

Sijoitusottelut:
Jaro – OLS kelt 2-1 (sijat 1-2)
OLS sin – KPV tornado 2-5 (si-
jat 3-4)
TP-47 – JJK 2-2, rp 8-7 (sijat 5-6)
KuPS valk. – RoPS 2-2, rp. 3-4 (si-
jat 7-8)
KuPS kelt – FC Ulvila 4-0 (sijat 
9-10)

Sepsi-78 – Y-Ilves 2-3 (sijat 11-12)
VPS – KPV hurricane 0-2 (sijat 
13-14
KuPS musta – Jazz red 4-1 (sijat 
15-16)

Pojat -03 (E10)
Lohko A
KPV vihreä 2  2  0  0  9-  2  6
YPA kelt 2  1  0  1  6-  5  3
Tarmo 2  0  0  2  4-12  0

Lohko B
KPV-04 2  1  1  0  7-2  4
GBK röd 2  1  0  1  4-6  3
YPA pun 2  0  1  0  3-4  1

Lohko C
Jaro röd 2  1  1  0  12-2  4
KPV valk. 2  1  1  0    7-2  4
VetU 2  0  0  2  0-15  0

Lohko D
GBK vit 2  1  1  0  4-1  4

Jaro vit 2  1  0  1  1-3  3
OLS kelt. 2  0  1  1  1-2  1

Sijoitusottelut
Tarmo – VetU 11-0 (sijat 11-12)
YPA pun – OLS kelt 0-7 (sijat 
9-10)
GBK röd – KPV valk 0-2 (sijat 7-8)
YPA kelt – Jaro vit 2-1 (sijat 5-6)
KPV-04 – Jaro röd 1-4 (sijat 3-4)
KPV vihr – GBK vit 1-3 (sijat 1-2)

Pojat-04 (F9)
KPV vihreä – GBK röd 2-2, KPV 
valkoinen – GBK vit 0-6, YPA kel-
tainen – LoVe 11-0, YPA punai-
nen – Tarmo 1-0, YPA keltainen 
– KPV vihreä 4-1, YPA punainen – 
KPV valkoinen 14-1, LoVe – GBK 
röd 0-5, Tarmo – GBK vit 1-2, 
KPV vihreä – LoVe 2-2, KPV val-
koinen – Tarmo 0-1, GBK röd – 
YPA keltainen 3-5, GBK vit – YPA 
punainen 1-3

Poikien turnaus numeroin

Hyundai-turnaus pelattiin huhtikuun alussa hyvissä olosuhteissa, vaikka kenttää reunustivat vielä korkeat hanget.

Hyvä turnaus huipentuu palkintojen jakoon, jota KPV:n puolesta toteuttaa Tapio Järvinen.
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00-tytöt
lohko A
IF Kvarken 4  2  2  0  4-1    8
SeMi  4  2  1  1  4-3    7
ONS  4  2  0  2  4-3    6 
BK-48  4  1  1  2  2-3    4 
KPV  4  1  0  3  1-5    3 

Lohko B
JyPK  4  3  1  0 11-0 10
ONS 00-01  4  2  1  1   8-3   7
GBK  4  2  0  2   6-5   6
FC Sport  4  1  1  2   3-6   4
Tarmo  4  0  1  3 1-15   1

Sijoituspelit
KPV - KäTa 2-0  (sijat 9-10)

BK-48 - Fc Sport 3-2rp  (sijat 7-8)
ONS - GBK 1-2rp (sijat 5-6)
SeMi - ONS01  0-5  (sijat 3-4)
IF Kvarkens  - JyPK  0-2 (sijat 1-2)

01-tytöt
Lohko A 
SeMi  4  4  0  0  13-0 12 
FC Wimma  4  3  0  1    9-3   9
KPV  4  2  0  2    3-2   6 
OPS-j  4  0  1  3  2-10   1 
Norrvalla FF  4  0  1  3  0-12   1

Lohko B
JyPK 02  4  3  1  0   9-2  10
Koitto  4  3  0  1   5-4    9
Ilves  4  1  2  1   4-3    5

FC YPA  4  1  0  3 4-10    3
Haupa  4  0  1  3   3-6    1

Sijoitusottelut
Norrvalla FF - Haupa 0-1 (sijat 
9-10)
OPS-J - FC YPA  0-3 (sijat 7-8)
KPV - Ilves 0-3 (sijat 5-6)
FC Wimma - Koitto 1-0 rp (sijat 
3-4)
SeMi – JYPK 02  0-2 (sijat 1-2)

02-tytöt
Lohko A 
ONS  4  4  0  0  17-1  12 
KPV vihr  4  3  0  1  18-4    9 
GBK  4  2  0  2  7-12    6 

SeMi sin  4  0  1  3  1-16    0 
Lohko B
Tarmo  4  2  2  0   9-4    8
VPS  4  2  0  2   3-7    6
SeMi valk  4  1  0  3  5-10   3
KPV valk  4  0  1  3  5-11   1
sijoitusottelut
SeMi sin - KPV valk 1-0 (sijat 7-8)
GBK - SeMi valk 6-0  (sijat 5-6)
KPV vihr - VPS 3-1 (sijat 3-4)
ONS - Tarmo 8-0 (sijat 1-2)

03-tytöt
KPV - GBK pun 0-2, GBK valk - 
Tarmo 1-2, FC Sport - KPV 0-0,  
GBK pun - KäTa 0-0, FC Sport - 
GBK valk 2-0, FC YPA - GBK pun 

0-6, KPV - FC YPA 5-0, Tarmo - 
FC Sport 1-1, GBK valk - FC YPA 
8-0, FC YPA - GBK valk 0-3, KPV 
- Tarmo 0-3, GBK pun - FC Sport 
1-0

04-tytöt
KPV smaragdit - GBK 0-4, KPV 
timantit - VIFK 0-3, Solf IK - FC 
Sport 2-0, KPV smaragdit - FC 
Sport 0-3, Solf IK - KPV timan-
tit 4-0, GBK - VIFK 1-1, GBK - FC 
Sport 2-2, VIFK - KPV smaragdit 
2-1, Solf IK - VIFK 2-0, KPV timan-
tit - GBK 1-1, Solf IK - KPV sma-
ragdit 2-0, FC Sport - KPV timan-
tit 4-0

Helmi-cupin tulokset

mioita, maaleja viimeisillä hetkillä, onnistumi-
sia ja myös kovia pettymyksiä. 

Yleisöä alkaa jo reilusti ennen pudotuspelimme 
alkua kertyä kentän reunoille. Näitä otteluita 
varten on harjoiteltu: ei niinkään voittamisen 
kuin tämän hetken vuoksi, jotta pojat oppisi-
vat näistä hetkistä, oppisivat saamaan itsestään 
parhaan irti kun pelit ovat kovimmillaan. Po-
jat elävät tätä hetkeä, tässä ja juuri nyt ja se nä-
kyy. Joukkue pelaavat erinomaisesti ja se palki-
taan jatkopaikalla. 

Lisää kahvia, lyhyt palaveri valmentajien 
kanssa ja melkein saman tien valmistautuminen 
välieriin. Ottelu on täynnä draamaa: johdamme 
alkuun 1-0 ja tasoitamme minuutti ennen lop-
pua tilanteeksi 2-2. Edessä on siis rangaistuspot-
kukilpailu. Pojat eivät voi välttyä kyyneleiltä kun 
vastustaja tekee yhden rankkarin verran enem-
män maaleja. Mitä tässä tilanteessa voi pojille 
sanoa vai onko parempi olla sanomatta mitään, 
huomaan pohtivani. Pronssimitalit kuitenkin 
kiinnostavat ja pojat hoitava ottelun lähes täy-
dellisesti. Lopputulos 6-2 ei jätä ketään kylmäksi.

Palkintojenjakotilaisuudessa seuraan poikia, 
juttelen muiden joukkueiden valmentajien 
kanssa, onnittelen Jaroa hienosta turnausvoi-
tosta. Samalla mietin kuinka kauan nämä het-
ket säilyvät poikien muistoissa. Muistavatko he 
vielä 20 vuoden kuluttua kun pelaavat suurem-
milla kentillä, että tänään Kokkolassa Hyundai/
KP-turnauksessa otettiin yksi pieni, mutta mer-
kittävä askel eteenpäin. Silloin kun kaikki oli 
vielä alussa, uutta ja jännittävää.

Marko Lehtonen Rolf Mannström, vas., on mies KPV:n tyttöjalkapalloilun takana ja Kimmo Koskela on hyvä aisapari. 

Turnaus oli jälleen menestys, 
sillä joukkueita oli maksimi-
määrä mukana. Turnaus on 
koko tyttöjaoston yhteistyön 
ponnistus, sillä jokaisella jouk-
kueella on omat vastuualu-
eensa. 

B-tytöillä on erotuomari- 
vastuu, C-tytöillä ohjelman-
teko- ja kisakansliavastuu,  
D-tytöillä markkinointivas- 
tuu, E-tytöillä kioskivastuu ja 
F-tytöillä liikenteenohjausvas-
tuu. 

Tämän viime mainitun käy-
tännön työn hoiti esimerkilli-
sesti KPV:n järjestysmiesjaos, 
mistä heille suuri kiitos. Jär-
jestysmiesjaos ja sen tekemi-
nen jos joku on KPV:n seura-
hengen ilmentymä.

Emotion Helmi-Cup kasvaa

Yksi Suomen suurimpia -ellei suurin- kevään junioritur-
naus on nyt onnellisesti takanapäin. Hyundai Keskipohjan-
maa turnaukseen osallistui 52 joukkuetta ympäri Suomea. 
Joukkueita tuli Espoosta, Rovaniemeltä, Kuopiosta, Torni-
osta, Jyväskylästä, Porista, Vaasasta, Seinäjoelta, Oulusta, 
Ylöjärveltä, Pietarsaaresta ja tietysti Kokkolasta. Otteluita 
pelattiin 166 kpl ja hallin ja ulkokentän kapasiteetti oli 
maksimikäytössä, kun otteluita pelattiin 5 minuutin tauo-
tuksella. Haastavissa aikatauluissa silti pysyttiin ja turnaus 
sujui todella mallikkaasti. Vierailta tuli runsaasti kiitosta 
hyvin järjestetystä turnauksesta ja erityisesti ruokaa ja ul-
kokenttää kehuttiin.  

 
Suurkiitokset Hyundaille turnauksen sponsoroinnista.

 
Yhteistyöterveisin

Petri Gustafsson

Hyundai-turnaus 
kiinnosti laajasti

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

Ilpo Nygård, kuvassa keskellä, ystäviensä kanssa viettämässä lepohet-
keä juniorien ulkomaanreissulla ´60-luvulla. Kuvassa muut edessä vas. 
Olli Mäntylä, Rainer Johansson, Matti Leskelä, Gunnar isosaari ja ta-
kana Raimo Vainio, Olavi Paavolainen (Ilpon takana), Esa Laasanen, Ju-
hani Warsta ja Sakari Telimaa.
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KPV:ssa on vuodesta 2011 ke-
hitetty seuran yhtenäistä pe-
litapaa. Työ alkoi juniorija-
oston asettamassa Boot room 
–työryhmässä. Tuohon alkupe-
räiseen työryhmään kuuluivat 
silloinen valmennuspäällikkö 
Henri Myntti, Marko Lehto-
nen, Petri Gustafsson, Petri 
Haapasalo, Seppo Peuraharju, 
Jouko Vierimaa ja Hannu 
Laakso. Myöhemmin ryhmä 
on täydentynyt ja mm.  uusi 
valmennuspäällikkö Rauno 
Lesonen on ottanut isoa vas-
tuuta.

Boot room on ennen kaikkea 
valmennustyökalu. Ryhmä on 

kirjannut ytimen, mihin KPV 
ja KPV:n junioritoiminta ha-
luaa kehittyä.   

Tämän kevään juttu on ollut 
laajentaa boot room –ryhmä  
koskemaan kaikkia juniori-
joukkueiden vastuuvalmen-
tajia. Boot roomissa päästään 
testaamaan ideoita harjoitte-
lusta ja pelaamisesta muiden 
valmentajien kanssa. Samalla 
tuoreemmat valmentajat saa-
vat kokeneempien kokemuk-
set käyttöönsä.  

- Boot room on saanut innos-
tuneen vastaanoton etenkin 
nuorempien ikäluokkien val-
mentajien joukossa. Tämä on 

suuri harppaus junioritoimin-
nan kehittämisessä, sanoo poi-
kajaoksen puheenjohtaja Petri 
Gustafsson.

Boot room –työryhmä ki-
teytti seuran tavoitteena ole-
van pelitavan alla oleviin 
neljään riviin.  Pelitavan ym-
pärille on sitten työstetty har-
joitteita, harjoittelumaailmaa 
ja pelaamista pienen kirjan 
verran. 

KPV-läinen pelitapa
”Pelataan aktiivisesti, 
hallitsemalla palloa ja
rytmittämällä peliä
eteenpäin pyrkien ”

Boot room jalkautui 
joukkueisiin

KPV:n valmennuslinjan uudistaminen alkoi Boot Room-työryhmässä jo 2011. Erässä ensimmäisistä palave-
reista koolla olivat vas. Hannu Laakso, Petri Haapasalo, Henri Myntti, Marko Lehtonen, Petri Gustafsson ja 
Seppo Peuraharju.

Tyttöjaosto:
Rolf Mannström pj
Pertti Salonen B-tytöt
Petri Rintala T98/99
Patrik Tuukkanen 00
Marko Palosaari 01
Jyrki Mild 02
Petri Martikainen 03-05

Junioritoimihenkilöt 2013
Tyttöjoukkueet

B-tytöt
Joukkueenjohtaja: Pertti Salonen
Vastuuvalmentaja: Rolf Mannström

Valmentaja: Tero Isosaari
Maalivahtivalmentaja: Pasi Torppa
Valmentaja/huoltaja: Pia Mannström

T98/99
Vastuuvalmentaja: Petri Rintala
Valmentaja: Juha Myllymäki
Joukkueenjohtaja: Marjut Nyman
Joukkueenjohtaja: Tuula Rannisto

T00
Vastuuvalmentaja: Jukka Lehojärvi
Vastuuvalmentaja: Patrik Tuukkanen
Vastuuvalmentaja: Sebastian Tuukkanen
Huoltaja: Pia Mannström

Joukkueenjohtaja: Haetaan

T01
Vastuuvalmentaja: Joni Nygård
Vastuuvalmentaja: Marko Palosaari
Valmentaja: Henna Korkiakangas
Joukkueenjohtaja: Kirsi Leskinen

T02
Vastuuvalmentaja: Mika Lindholm
Valmentaja: Ossi Rentola
Valmentaja: Sorvisto Marko
Valmentaja: Jyrki Mild
Kummivalmentaja: Janni Laakso
Joukkueenjohtaja: Jyrki Mild

Joukkueenjohtaja: Mia Hautamäki

T03-05
Vastuuvalmentaja: Jenni Känsälä
Vastuuvalmentaja: Petri Martikainen
Valmentaja: Nina Harju
Valmentaja: Tuomas Rinne
Valmentaja: Anniina Rintapää
Joukkueenjohtaja: Taija Hollström
Joukkueenjohtaja:  
Sirpa-Helena Karjalainen
Rahastonhoitaja: Jaana Haakana
Rahastonhoitaja: Janne Haakana
Huoltaja: Tuula Hällback
Huoltaja: Anne Saari

Tyttötoimijat

Poikatoimijat
Valmennuspäällikkö: 
Rauno Lesonen
Poikajaoston puheenjohtaja: 
Petri Gustafsson
Tyttöjaoston puheenjohtaja: 
Rolf Mannström
Fortum Tutor: Petri Haapasalo
Joukkueiden toimihenkilöiden 
yhteystiedot: www.jopox.fi/kpv

KPV Jalkapallokoulu
Tuomas Uusimäki
Mika Lindholm

KPV Akatemia (4-div.) 
Vastuuvalmentaja: Antti Ylimäki
Joukkueenjohtaja: Tapio Hakala
Huoltaja: Timo Polso

B
Vastuuvalmentaja: Timo Åstrand

Valmentaja: Tapio Tuikkanen
Valmentaja: Markku Tuikkanen
Joukkueenjohtaja: Jenni Myllymäki
Huoltaja: Pertti Sipiläinen

B 97-98
Vastuuvalmentaja: Kai Sorvisto
Vastuuvalmentaja: Hannu Laakso
Valmentaja: Matti Tornikoski
Valmentaja: Tony Mäki
Joukkueenjohtaja: Kai Äyhynmäki
Huoltaja: Seppo Möttönen

P99
Vastuuvalmentaja: Seppo Peuraharju
Valmentaja: Teemu Kerola
Valmentaja: Antti Porko
Valmentaja: Timo Kankaanpää
Joukkueenjohtaja: Juha Nurmela
Manageri: Petri Gustafsson
Huoltaja: Timo Seppälä

P00
Vastuuvalmentaja: Keijo Hautamäki
Vastuuvalmentaja: Ari Lakanen
Valmentaja: Harri Lahti
Valmentaja: Jari-Pekka Halonen
Valmentaja: Sami Keiski
Joukkueenjohtaja: Tapio Järvinen

P01
Vastuuvalmentaja: Petri Haapasalo
Valmentaja: Jani Uski
Valmentaja: Ilkka Rintala 
Joukkueenjohtaja: Tapani Pura

P02
Vastuuvalmentaja: Marko Lehtonen 
Valmentaja: Marko Mäkinen
Joukkueenjohtaja: Sami Svärd

F9 (03)
Vastuuvalmentaja: Niko Kauppinen

Valmentaja: Petri Hertteli 
Valmentaja: Jarkko Kallio
Valmentaja: Petri Övermark
Joukkueenjohtaja: Anna-Kaisa Paananen 
Joukkueenjohtaja: Anne Porkola
 
P04
Vastuuvalmentaja: Pauli Tynjälä
Valmentaja: Tarmo Läspä
Valmentaja: Tero Pinola
Valmentaja: Mari Keiski
Valmentaja: Harri Paananen
Valmentaja: Tomi Salonen
Joukkueenjohtaja: Janne Isopahkala
Manageri: Sasu Iivonen

P05
Vastuuvalmentaja: Sebastian Tuukkanen
Valmentaja: Mika Hautamäki
Valmentaja: Antero Kjällbäck 

KPV:n junioritoimihenkilöt 2013
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Hyundai tukee lasten jalkapalloharrastusta 

Hyundai Motor Companyn ja FIFAn maailmanlaajuinen yhteistyö on jatkunut jo pitkään 

ja näkyi myös 2012 EM-kisoissa Puolassa ja Ukrainassa. Hyundai on virallinen 

yhteistyökumppani myös kesän 2014 MM-kisoissa Brasiliassa.  

Suomen Palloliiton ja Hyundain yhteistyölläkin on jo muutaman vuoden perinteet. 

Palloliitto-teipatut Hyundai-autot näkyvät liikenteessä, Hyundai on esillä maaotteluissa 

ja Palloliiton tilaisuuksissa. 

Suomessa Hyundai haluaa laajentaa yhteistyötä huippujalkapallon lisäksi koko laajaan 

harrastajakuntaan ja edistää ruohonjuuritason työtä lasten liikuntaharrastuksen 

hyväksi ja jalkapallon kehittämiseksi. Liikuntaharrastus tarjoaa erinomaisen pohjan 

terveelle ja täysipainoiselle elämälle pitkälle eteenpäin. Hyundai myös arvostaa 

seuroissa tehtävää työtä, vanhempien ja valmentajien vapaaehtoista työpanosta. Siksi 

Hyundai tukee lasten ja nuorten jalkapalloharrastusta. 

Viime vuoden heinäkuussa Hyundai Motor Finland Oy ilmoitti varanneensa tuhannen 

euron stipendejä seurojen haettavaksi junioriturnausten järjestämiseen. Hakemuksia 

tuli runsaasti ja stipendejä myönnettiin pari kymmentä.  

Osa hakemuksista ajoittui tämän vuoden puolella pelattaviin turnauksiin ja mielenkiinto 

on ollut jatkuvaa, joten Hyundai Motor Finland Oy päätti jatkaa juniorijalkapallon 

tukemista. Tähän mennessä stipendi on myönnetty lähes 30 tänä vuonna pelattavalle 

turnaukselle. Ensimmäiset turnaukset käytiin sisähalleissa jo tammi-helmikuussa ja 

kesää kohti tahti kiristyy, tuettuja turnauksia on tasaisesti syyskuuhun asti.  

Joukkueita Hyundai-turnauksiin osallistuu yli 1000. Pelaajia kentillä eri puolilla Suomea 

on noin 15 000 ja kentän laidalla innokkaana yleisönä perheet ja kaverit. 

 

Vihreä väri valtaa 

luonnon ja pelikentät



Green Family sanoista on 
muodostunut tai ainakin hy-
vää vauhtia muodostumassa 
käsite kokkolalaisessa jalkapal-
loilussa. Taisi olla Juha Kola, 
joka ensimmäisenä otti ”lem-
pinimen” käyttöön taannoin 
tekemässään seuran julkai-
sussa. Pallo-Veikko otti ”Vih-
reä perhe” sanaparin käyt-
töön muutama vuosi sitten 
lehden tämän tekstiosan otsi-
koksi. Tuon otsikon alla halu-
taan kertoa KPV-yhteisöön kuu-
luvista henkilöistä nimillä, ja 
heidän aikaansaannoksista lä-
hinnä seurassa.  Kaikki tietous 
jäsenistön merkkitapahtumista 
ei toki tavoita toimituksen kor-
via, vaikka kuinka kuulolla py-
ritään olemaan. Tällä kertaa 
saavat tilaa toisenlaiset uutiset.

Vainajia
Reino Sarlin (16.7. 1931 – 
15.3. 2013) kuoli Honkaharjun 
vanhainkodissa Kokkolassa. 
Hän oli syntynyt Kokkolassa.

Reino ”Rexi” Sarlin tuli tun-
netuksi kotikaupunkinsa Kok-
kolan ohella laajasti maan eri 
kulmilla ennen muuta ansiois-
taan jalkapallovalmentajana. 
Nuoruudessaan hän oli mu-
kana myös partiotoiminnassa.  
Kiinnostuksen jalkapalloilun 
pariin Reino sai osallistuessaan 
pelaajana työpaikkansa Hag-
strömin Nahkatehtaan puulaa-
kijoukkueeseen.  

Sieltä hän liittyi ´40-luvulla 
KPV:n juniorijoukkueisiin ja 
oman pelaajauransa jätetty-
ään hän kiinnostui valmen-
nustyöstä. Ensin hän toimi 
seurassa eri ikäluokissa junio-
rijoukkueiden valmentajana ja 
1962 hänet kutsuttiin edustus-
joukkueen valmentajaksi. Tässä 
tehtävässä hän palveli seuraa 
vuosina 1962-64, 1966-1970 ja 
1980, jolloin hän toimi myös 
seuran johtokunnassa ja toi-
minnanjohtajana.

Merkittävimmiksi saavutuk-
siksi hänen valmentajaurallaan 
muodostui ensin vuosi 1966, 
jolloin seura nousi mestaruus-
sarjaan. Huipentuma oli KPV:n 
suuren menestyksen vuosi 
1969, kun seura voitti miesten 
ja nuorten Suomen mestaruu-
det paljolti hänen oppiensa an-
siosta. Hänellä oli suuri ansio 
KPV:n junioreitten kasvatus-
työssä, kun seura voitti Suo-
men Palloliiton nuorten kym-
menvuotisen toimintakilpailun 
1957-1966. Reino Sarlin tun-
nettiin valmentajan roolissa 
erinomaisena joukkuehengen 
luojana, pelaajilta vahvan pe-
ruskunnon vaatijana sekä pe-
laajan henkilökohtaisten jal-
kapallotaitojen arvostajana. 
Lisäksi hän antoi vuosien var-
rella vahvan panoksen seuran 
kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen. Reinon positiivinen, idea-

rikas ja kannustava luonne jäi 
muistoksi niille, jotka pääsivät 
osallisiksi hänen ohjaajan tai-
doista.

KPV:n ohella Reino Sarlin 
valmensi lyhyempinä jaksoina 
Valkeakoskella Hakaa ja Pallo-
Seppoja, RoPS:ia ja KPS:aa. An-
sioistaan jalkapallon parissa hä-
net palkittiin KPV:n kultaisella 
ansiomerkillä sekä Palloliiton 
hopeisella ja kultaisella ansio-
merkillä.

Reino saatettiin haudan le-
poon Annan hautausmaalle 
läheisimpiensä läsnä ollessa. 
Siunauksen toimitti pastori 
Elias Majuri. Lähimpinä jäivät 
Reinoa kaipaamaan puoliso, 
kolme lasta perheineen sekä 
Eino-veli, joka myös aikanaan 
kuului seuran aktiivisiin toimi-
joihin.

Ilpo Nygård (27.4. 1950 – 
15.3. 2013) oli tyypillinen 
kokkolalaispoika, joka nuo-
ruudessaan liittyi seuran ju-
nioritoimintaan.  Pelaaminen 
KPV:n eri ikäluokissa huipen-
tui hänellä kuulumalla vuo-
den 1968 SM-hopeamitalit 
voittaneeseen joukkueeseen. 
Hän pelasi joukkueen maali-
vahtina. Lienevätkö tuolloin 
asialla olleet joukkueen val-
mentajat Matti Järvi ja Jukka 
Peltoniemi, jotka syksyn 1968 
Pallo-Veikossa esittelivät kun-
kin pelaajan ja Ilpon kohdalla 
heidän sanavalintansa oli:

1.”Ipi” Ilppo Nygård, s. -50. 
Maalivahtikyky, joka kolautteli 
itseään tämän tästä tolppiin ja 
vastustajiin. Ansaitsee erikois-
maininnan viimeisestä KuPS-ot-
telustaan. Myös eräs takapenkin 

seurustelija. Ikänestori ”sajut tor-
veen”. 

Juniorivuosien jälkeen Ilpo 
pelasi KPS:ssa maalivahtina ja 
maalivainuisena hyökkääjänä.

Ilpon siunasi kappalainen 
Martti Leppisaari 6.4. viimei-
selle matkalle läheisten läsnä 
ollessa. Entiset pelikaverit Vesa 
Kallio, Matti Leskelä ja Raimo 
Sorvisto laskivat vihreävalkoi-
sen kukkalaitteen Ilpon ar-
kulle. Ilpoa jäivät lähinnä kai-
paamaan puoliso ja kaksi lasta 
perheineen.

Jälkikasvua
Veera Kullberg ja Aki Lyyski 
ovat pitäneet huolta pallo-
veikko-perheen kasvusta. Luka-
pojalle syntyi veli 31.3. 

KPV-Akatemian riveihin liit-
tyneet Jussi Lesonen ja Jaakko 
Anttila ovat myös olleet asi-
alla samoissa merkeissä. Jussi 
sai vaimonsa Annun, s. Här-
könen kanssa Fanni-tyttären 
16.1. Jaakolle ja Anne Harjulle 
syntyi Onni-poika 28.11. Pallo-
Veikko onnittelee perheitä jäl-
kikasvusta.
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Perustettu 
12.10. 1930

Puheenjohtaja: 
Olli Peltoniemi

Hallitus: 
Janne Ylinen vpj, Matti Laitinen, 
Jari Hinkkanen, Risto Pouttu, 
Petri Gustafsson, Rolf Mannström

Sihteeri: 
Jouko Vierimaa

JAOSTOT

Junioritoiminta
Poikajaosto: Petri Gustafsson pj, 
Jouko Vierimaa, Petri Haapasalo,
Marko Lehtonen, Tapio Järvinen, Juha 
Nurmela, Sasu Iivonen, Janne
Korkiakangas, Antti Ylimäki, Henri 
Myntti

Tyttöjaosto: Rolf Mannström pj, 
Petri Martikainen, Jyrki Mild, Marko
Palosaari, Petri Rintala, Pertti Salonen, 
Patrik Tuukkanen

Järjestysmiesjaosto: Pekka 
Kivelä pj, Pekka Kuusela, Hannu 
Helasterä, Hannu Litmanen, Kari 
Markkanen, Tauno Markkanen, Tarja 
Muhonen

Markkinointijaosto: 
Jari Hinkkanen pj, Ari Hujanen, 
Hannu Ritola, Ville Sammallahti, 
Petri Telimaa, Janne Ylinen

Pallo-Siskot: Elina Vierimaa pj, 
Tuula De Jong, Kristiina Ihalainen,
Marita Hakala, Päivi Harju, Pia 
Heikell-Tastula, Outi Oosi-Overton,
Pia Savolainen, Tuula Rannisto, 
Sirpa Rita

Pappakerho: Eero Vantunen pj, 
Hannu Helasterä, Matti Järvi, Voitto
Kentala, Esa Keski-Korhonen, Matti 
Leskelä, Jukka Peltoniemi, Asko
Rintapää

Tiedotusjaosto: Jouko Vieirmaa 
pj, Voitto Kentala, Olli Peltoniemi

GREEN FAMILYGREEN FAMILY

Kädessäsi on KPV:n  Pallo-
Veikko julkaisun kevätnumero 
ja tämä on lehden vuonna 1966 
alkaneessa historiassa järjestysnu-
meroltaan 84:s. Lehdestä on otettu 
17 000 kappaleen painos, joka 
jaetaan Kokkola Jakelun toimesta 
ilmaisjakeluna ns. kanta-Kokkolan 
alueelle. Lehti on painettu Botnia 
Printissä.

Lehti on yksi seuran PR-jaoston 
vuoden 2013 aktiviteeteistä. 
Toimituksellisen osan toteutuksessa 
ovat suurimman urakan tehneet 
Jouko Vierimaa ja Voitto Kentala. Li-
sävoimia ovat tarjonneet seuran eri 
joukkueissa ja jaostoissa vastuussa 
olleet palloveikot. Taloudellinen 
osuus on ollut Rolf Mannströmin ja 
Jari Kovalaisen työtä. Pallo-Veikon 
taittotyö on jälleen kerran ollut 
Pentti Heikkilän käsialaa.

Seuran hallitus ja lehden 
toteutukseen osallistuneet esittävät 
kiitokset yrittäjille, jotka ilmoituk-
sin ovat olleet tukemassa lehden 
taloutta. Kiitokset myös kaikille 
journalistisesti lehteä avustaneille.

Tukku (96) 822 9256
Heidi 040 832 8980
Timo 040 545 1159

lindell@flowers.kpnet.com
Latojankatu 2. Puh. 020 7801 700

Ilpo Nygård pelasi 1964 sen juniorijoukkueen maalivahtina, joka Väinö 
Paavolaisen johdattamana pääsi ensimmäisenä KPV:n joukkueena tes-
taamaan Stadionin nurmen. Mukana olivat lisäksi edessä vas. lukien 
Raimo Vainio, Esko Laasanen, Jarmo Häggblom, Ismo Nieminen, Olavi 
Paavolainen sekä  takana Jouko Pensaari, Ilkka Kangas, Vesa Kallio, Olli 
Mäntylä ja Raimo Sorvisto.

Leenalanperän kaverukset Reino 
”Rexi” Sarlin vas. ja Voitto ”Vote” 
Kentala hieman reilu puoli vuosi-
sataa sitten A-poikien Skellefteän 
leirillä.

Veikko Salo vas., 80 ja Kauko Salo oik., 90 viettivät maaliskuussa yhteisiä synttäreitä. Kuvaan saatiin myös 
veljeksistä keskimmäinen Ahti, 87. Jokaisella heistä on mittava työsarka Pallo-Veikoissa.
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Ristirannankatu 2-4, 67100 Kokkola • P. (06) 868 0220
Palvelemme ma-pe 9.30-19, la 9.30-16

Tällä kupongilla

10%
lisäalennus jalkapallotuotteista. 

MYÖS TARJOUSHINNOISTA!
Pallot, suojat, mv-hanskat, 

jalkapallokengät.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Voimassa 11.5. asti

Intersportista kevääseen!

990
Wilson

Fli golfpallot 12 kpl

(19,90)
1590

Spectra
kypärät alk.

(29,90)

Nopsa Jazzy/
Master 3-vaihteiset

pyörät

349,-
(449,-)

Lasten Nopsa-
polkupyörät

alkaen

129,-
Icebug 

Spiwder-01
suunnistuskengät

129,-
(159,-)

Adidas
Adizero Messi

jalkapallokengät

199,-
(270,-)
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Port tower  

 – mainio kokouspaikka lähellä keskustaa –

PortTower on paljon muutakin kuin portti suurteollisuusalueelle. Esimerkiksi 
monipuolisesti muunneltavat kokoustilat tarjoavat nykyaikaiset ja toimivat puitteet 
sekä yritysten että yhdistysten kokous- ja koulutuskäyttöön. 
     Seitsemännessä kerroksessa sijaitsevat kokoustilat sopivat niin kahden tai kolmen 
ihmisen palavereihin kuin 80 osanottajan seminaareihin. Port Towerin monipuolisten 
oheispalveluiden, kuten tulostuksen ja kopioinnin lisäksi, kokousasiakkailla on 
käytössään sekä videotykit että siirrettävä videoneuvottelulaitteisto. Avoin langaton 
verkko toimii kokoustiloissa ja Port Towerin ensimmäisessä kerroksessa.  
     Visit Center on korkeatasoinen edustustila, josta avautuu huikea näköala merelle 
ja teollisuusalueelle. Visit Centerissä kokousasiakkailla on käytössään teknisten 
laitteiden lisäksi 14 hengen kokouspöytä, 10 hengen oleskelutila sekä tilava sauna. 
     Tarjoilut kokous- ja saunatiloihin hoidetaan joustavasti PortTowerin alakerran 
uudesta ruokaravintolasta Tower Bistrosta. Tower Bistron yhteydessä sijaitsee myös 
lounaspalavereihin erinoimaisesti sopiva kymmenen hengen kabinetti.

PortToweriin on helppo tulla 
Keskustan tuntumassa sijaitsevaan PortToweriin on helppo tulla. Aikataulut eivät petä 
ainakaan pysäköintiongelmien takia, sillä pysäköintitilaa autoille löytyy runsaasti.  
     Kokouspalveluiden lisäksi PortTowerista voi tiedustella vuokratiloja yritysten 
käyttöön. Ruokaravintola Tower Bistro palvelee sekä aamupala-, lounas- että á la 
carte-asiakkaita. 
     Kokkolan Suurteollisuusalueelle suuntautuva liikenne tapahtuu PortTowerin Info-
pisteen kautta. Esimerkiksi suurteollisuusalueen yrityksiin menevät vieraat saavat 
kulkulupansa Info-pisteestä.

 Yhteystiedot: www.porttower.fi 
 Kokoustilojen vuokraus: 040 8314 820 
 Toimitilojen vuokraus: Pia Sundholm, 044 7809 099


