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Martti Kuuselan neuvoja
Kokkolalle syksyllä 1981

Tilaukset: Antinkadun R-kioski puh 06 - 831 1542 tai e-mail: info@kpv.fi

Syksyn 1981 Pallo-Veikossa, numero
26, on A-maajoukkueen päävalmentajaksi vasta nimetyn Martti Kuuselan
aukeaman haastattelu ja sisäsivulla toinen juttu samalta mieheltä otsikolla:
”Martti Kuuselan haaste kokkolalaisille:
Täällä on nyt aineksia Kokkolan joukkueeseen”. Näin Martti Kuusela lähetti
terveisiä:
– Haluan ensinnäkin onnitella KPV:ta
siitä, että se on noussut mestaruussarjaan. Vierailu ykköseen oli ranskalainen
visiitti ja toivon, että KPV menestyy
tulevassa sarjassa. Toivon näin, koska
Kokkolassa tekevät mielestäni niin
yleisö, taustahenkilöt, lehdistö kuin
kaikki pelaajat työtä sen eteen. Minä
tiedän, että uhraus sen eteen on ollut
varmasti suuri, jopa kaupunginisän eli
kaupunginjohtajan taholta.
– Toivoisin, että KPV:n pelaajat harjoittelisivat, tekisivät töitä hyvien valmentajiensa johdolla niin, että ensi
vuonna nämä suurenmoiset tukijat eivät pettyisi siihen, vaan he pystyisivät
olemaan mielissään ja ylpeitä siitä, että
kaupungilla on tuommoinen joukkue.
– Minä toivoisinkin edelleen, että
Kokkola olisi ensimmäinen kaupunki,
joka pystyisi sanomaan, että heillä on
KAUPUNGIN JALKAPALLOJOUKKUE.
Toisilla on erilaisia ”orkestereita” ja
Kokkolalla olisi todella oma joukkue,
joka tekisi sitä valtavaa PR:ää kaupungille, mitä jalkapalloilun parissa pystyy
tekemään.
– Uskoisin, että sen perusteella mitä
minä tunnen kokkolalaisia aivan kau-

KPV FANITUOTTEET 2008
Tuotteet voi noutaa KPV:n toimistosta pelien yhteydessä, Antinkadun R-Kioskilta
tai lähetettynä postiennakolla.

T-PAITA
KPV-logo edessä
niskassa www.kpv.fi
väri: musta, vihreä
koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 12 eur

LIPPIS
KPV-logo edessä
takana www.kpv.fi
väri: musta, vihreä

Martti Kuusela on ollut usein nähty vieras
KPV:n tapahtumissa.

HINTA 10 eur

pungin johtoon saakka, Kokkola on
yksi kypsimpiä kaupunkeja ottamaan
vastaan tämmöisen haasteen. Sitä ei
pysty joka kaupunki. Niillä ei ole niin
ymmärtäväisiä ihmisiä joka tasolla. Minusta todella tuntuu, että Teillä alkaa
olla kohta edellytyksiä. Ajatukselleni
voi tietysti Muu Suomi panna vastaan,
mutta ainahan täytyy olla joku tämmöinen edeltäjä ja haukuttava ennen
kuin muut sen tajuavat”.

PIKEE PAITA

Vuosi oli sama, jona KPV nousi yhden
välivuoden jälkeen mestaruussarjaan.
Joukkue pelasi Jerzy ”Jurek” Wojtowitzin valmennuksessa ja mm. Pekka
Kuusela oli mukana kauden 28 ottelussa
tehden niissä viisi maalia. Joukkueen
vierastyövoimaa edustivat Graham Gill,
Jackie Trainer ja Joe Carroll.

KPV-logo edessä
niskassa www.kpv.fi
väri: musta, vihreä
koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 20 eur

COLLEGE PAITA
KPV-logo edessä
niskassa www.kpv.fi
väri: musta, vihreä
koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 25 eur

FLEECE TAKKI

FANIKAULALIINA

KPV-logo edessä
niskassa www.kpv.fi

KPV-logolla, neulottu

väri: musta, vihreä

väri: vihreä/musta

koot: S, M, L, XL, XXL

HINTA 12 eur

HINTA 35 eur

TUULITAKKI
KPV-logo edessä
niskassa www.kpv.fi
väri: musta, vihreä

PIPO
KPV-logolla, puuvillaa
väri: musta
HINTA 12 eur

koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 25 eur

PYYHE
KPV-logolla, puuvilla

PELIPAITA
KPV-logo edessä brodeerattu
väri: vihreä
koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 35 eur

RETRO- PELIPAITA ”K”
K-kirjain edessä, kaksi viivaa
Numero selässä
väri: vihreä
koot: S, M, L, XL, XXL
HINTA 40 eur
omalla nimellä ja numerolla
HINTA 55 eur

väri: valkoinen
koko: 100x150 cm
HINTA 20 eur

SATEENVARJO
KPV-logolla
väri: vihreä/valkoinen
HINTA 10 eur

PINSSI
KPV-logo
HINTA 5 eur

