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Jari lupaa:

Joka peliin löytyy erotuomari
Kokkolan Erotuomarikerholla
on tällä hetkellä jäseniä 136 ja
heistä 80 prosenttia on aktiiveja sillä tavoin, että ovat ensi
kautenakin valmiita pukeutumaan mustiin ja viheltämään
pilliin, kertoo kerhon puheenjohtaja Jari Peräneva.
– Sitten viime kauden on pidetty kahdet kurssit ja niiden
myötä joukko vahvistui 15 uudella jäsenellä. Heitä tarvitaankin, sillä tulevalla kaudella tulee vihellettäväksi noin 2000 ottelua. On paikallaan esittää
tässä yhteydessä toivomus
myös katsomon puolelle, että
näitä nuorimpia tuomareita
myös "säästettäisiin", jotta heidän motiivinsa riittäisi yhtä
kautta pitempään. Yleensä heidän lähtömotiivinsa tähän puuhaan on vahva palloiluhenkisyys ja he haluavat olla yksi
lenkki tässä kokonaisuudessa,
muistuttaa Jari Peräneva.
Kerhon toimialue käsittää
Kokkola-Kannus-Veteli-Kruunupyy -kehän sisään jäävät
seurat. Kruunupyy sikäli poiketen, että siellä pelattavien
otteluiden tuomaritehtävistä
vastaa Pietarsaaren Erotuomarikerho, mutta Kruunupyyn erotuomarit ovat Kokko-

Jari Peränevalla on pitkä kokemus jalkapalloilun parissa, ensin pelaajana ja sitten erotuomarina.

lan kerhon jäseniä.
– Jäsenistämme ylimmälle
tasolle on nyt hyväksytty Liina

Långbacka, joka saa viheltää
naisten mestaruussarjaa ja
miehissä Jarkko Siltalalle

saattaa tulla I divisioonan
kamppailuja ensi kesänä. Lisäksi muutama pääsee kokei-

lemaan taitojaan II divisioonassa.
– On järjestysmiesten tehtävä, jos yleisö häiritsee merkittävästi pelin kulkua. Erotuomaritoimintaa kyllä se voi
arvostella äänekkäästi, emme
me niin herkkänahkaisia ole,
mutta erityisesti toivon yleisöltä tuota ymmärrystä aloittelevia tuomareita kohtaan.
Tiedämme kyllä, että yleisö on
lippunsa maksanut, sanoo Jari
Peräneva.
– Pelin luonne on tänään toinen kuin minun pelivuosina
pari vuosikymmentä sitten.
Nyt pelataan nopeampaa, teknisempää ja fyysisempää jalkapalloa ja tämä vaatii myös
erotuomarilta pysymistä kehityksessä mukana.
– Me Kokkolan Erotuomarikerhossa odotamme mielenkiinnolla tulevaa kesää. Onhan meillekin tärkeää, että
täällä pelataan paljon ja mahdollisimman korkealla tasolla
naisissa, miehissä ja junioreissa. Olemme siinä suhteessa
kuin käsi kädessä seurojen
kanssa. Tietoisena, että jokainen peli on erotuomarille yhtä
tärkeä, muistuttaa puheenjohtaja Jari Peräneva.

Hallin suuri raati ehdottaa:

Kotiotteluihin maalit amerikkalaiseen malliin
Jo ensimmäiset käyttökuukaudet ovat osoittaneet jalkapallohallin ehostuksen merkityksen.
Ei vain pelaajille, vaan lukuisille muillekin liikunnan harrastajaryhmille - ja heillekin, joiden oma kuntoilu ei enää ole
senttien ja sekuntien kanssa
tappelemista. Kaupungin lippulaivan, KPV:n edustusjoukkueen harjoituksia esimerkiksi
on säännöllisesti illasta toiseen
seurannut uskollinen joukko lajin ystäviä, suurten asiantuntijoiden raati.
Kun mainitaan nimet Eero
Savolainen, Aarre Pesonen,
Jouko Järvi, Jaakko Tervala,
Juha Sarell, Aake Timonen, Esa
Känsälä, Aulis Mäkinen, Lasse
Ahonen, Kari Raatikainen, Esko Kiviluoma, Lasse TuohistoKokko, niin lienevät aktiivisimmat tulleet mainituksi. Heidät
kaikki toimittaja tapasi maanantaina huhtikuun 11:s tutuilla paikoillaan. Samaan aikana taivaalta vihmoi taskukellon kokoisia märkiä lumihiutaleita. Ulkona olivat samat
olosuhteet, joissa takavuosina
jouduttiin rakentamaan kuntoa
lähestyvään sarjaan.
Liki parituntisen tuokion
ajan tuo veteraanien joukko
jaksoi tiiviisti seurata pelaajien
juoksutaitoja, potkun herkkyyttä ja peliharjoituksessa syöttöjen osumista kohdalleen ja ennen kaikkea pelin lukemista.
Kommentit olivat toinen toistaan painavampia ja herkullisempia. Kun yksi huomasi jotain, niin perään tuli oitis pari
kolme nasevampaa kommenttia. Näitä seuraavassa, muistamatta kenen suusta mikin lausahdus hallin ilmaan saateltiin.

- Mitähän tällä raadilla olisi
vaihtoehtona iltaisin, jos ei olisi
tätä. Saa heittää huulta eikä
kukaan ota vakavasti. Tämä on
hyvää sielunhoitoa ja kaiken lisäksi varsin halpa harrastus.
Vaimokin hyväksyy ja pihvit
paranevat.
– Kyllä KPV:lla on nyt sellainen porukka, että sillä sarjapaikka uusitaan. Eikä enempään kannata hötkyilläkään,
vaikka puheenjohtaja Nikkanen enemmän vaatiikin.
– Tuo Jorma on muuten
KPV:n paras mies. Kaupungin
paras puheenjohtaja. Käy joka
kerta katsomassa harjoituksia,
nuortenkin eikä kävele meidänkään ohi muutamaa sanaa heittämättä. Kyllähän tuo Pekkakin varmasti kovan homman tekee.
– Vahvistukset näyttävät hyviltä. Edi ja Cristian ovat nopeita ja taitavia. Ovatkohan Kokkolassa yhtä kautta pitempää.
Etteivät vain mene ylemmäksi.
Kyllä sen näkee jo jalkaterän
asennosta, että kuka on pelimies.
– Viimeinen, ydin mielestäni
puuttuu. Valmentajalla pitää
olla auktoriteettia. Nyt vaikuttaa olevan liian samaa porukkaa. Ja mitenkähän on tuon
maalivahtitilanteen kanssa.
Puolustus on kyllä vahvaa tekoa. Tuleekohan tuosta Henkasta yhtä kovaa pelimiestä
kuin isästään. Luonne taitaa olla vähän pehmeämpi eikä muutama lisäkilokaan tekisi pahaa.
– Palaavat liian pienellä alueella harjoituksissa ja se näkyy
pelissä. Pallo kulkee nopeasti
pienessä piirissä, mutta maalitilanteet jäävät vähiin. Sitäkin

Jalkapallohallin "suuri raati" on uskollisesti seurannut talvikauden harjoituksia ja rakentanut näkemyksensä joukkueen menestyksestä.

mieltä me ollaan, että jos mies
seisoskelee kentällä, niin joutaa pois.
– Mehän olemme ehdottaneet,
että KPV:lle laitetaan kotiotteluihin amerikkalaisen jalkapallon mukaiset korkeat maalipylväät. Laukovat niin paljon harakoille. Ehdotimme sitäkin,
kun pallot suhahtelivat kohti
meitä, että menemme istumaan
maaliin. Olemme siellä turvallisemmassa paikassa.
– Treenaavat mielestäni liikaa. Ihme että paikat kestävät.
Kyllä ne ovat aivan toista luokkaa kunnoltaan ja osaamiseltaan kuin me, vaikka palveltiinkin kesällä eri herraa kuin
talvella. Juoksevat takaperin
varmasti kovempaa kuin me
etuperin.
Hallin alustan uusimisen rahankeräyksessä yksi suurura-

kan tehneistä Esko Kiviluoma
on tyytyväinen harjoitteluolosuhteisiin:
– Tämä on tehty halvalla ja
palvelee kaikkia. Kun joka ilta
hallissa on yli sata nuorta ja
paljon muitakin, niin eihän
muuta voi olla kuin tyytyväinen. Ylimääräistä rahaakin tuli, mutta en tiedä määrää enkä
paikkaa, missä se on. Silloin sovittiin, että se laitetaan katsomorakennelmiin ja haluan sen
toteutuvan niin.
– KPV on sarjassa kolmas tai
neljäs, mutta siihen vaaditaan,
että joukkue oppii hyödyntämään paremmin maalintekotilanteet kuin mitä on harjoituspeleissä nähty. Joukkue on nopea, ja vahvistukset ovat nopeita ja teknillisiä, lisää Esko.
– Kyllä on tämä hallin nyt hyvä, Suomen paras. Ei pölise, va-

loakin riittää. Junnutkin viihtyvät. Eipä taida muualla junnut pääsevän treenaamaan
näin hyvissä olosuhteissa. Tämä on sosiaalinen paikka. Illallakin, kun pistäydyin hallissa,
niin taisi olla parisataa junnua
treenaamassa. Olisi poliittisten
päättäjien sopinut olla toteamassa.
Näin suuri raati kolmisen
viikkoa ennen kick´offia. He
ovat nähneet muutaman pelin
ennenkin ja vaikka lomassa on
aimo annos huumoria, niin sanomisten taustalle on kätkeytyy paljon kokemuksen tuomaa
viisautta.
Halpaa ja hyvää terapiaa
heille ja joukkoon mahtuu lisää
kunnonkohottajia nauramaan
ja heittämään uusia letkautuksia.
vote

