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PALLOVEIKKO Kevät 2009

Vielä ehdit mukaan
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Pyöreä pallo saa ihmiset tekemään monenlaisia asioita. En
edes osaa arvailla, kuinka paljon maailmassa on erilaisia
pallopelejä ja paljonko niillä
on harrastajia. Sen kuitenkin
tiedän tai ainakin luulen tietäväni, että eniten harrastettu
pallopeli on jalkapallo. Monelle
jalkapalloaktiiville
mieluisa
harrastus on myös paljon pienemmällä ja kovemmalla pallolla pelattava golf, tietää futisgolf-idean pääpuuhamies Vesa
Pihlajamaa.

Tsekkaa kauden parhaimmat pelivälineet ja kovimmat tarjoukset
liittymällä Sportia Areenalle osoitteessa www.sportia.fi

Miettiessämme viime kesänä
kuinka kehittäisimme yhteistyötämme alueen yritysten
kanssa ja samalla toisimme
uusia elementtejä edustusjalkapallolle
välttämättömään
varainhankintaan, esille nousi
idea golfkisan järjestämisestä.
Lyhyen ”pallottelun” jälkeen
päätimme panna toimeksi ja
ensimmäinen FutisGolf –nimellä järjestetty golfkisa pidettiin Kokkolan golfkentällä
26.9.2008. Kisa oli erittäin onnistunut ja osaanotto hieman
myöhäisestä
ajankohdasta
huolimatta hyvä. Tapahtuma
onnistui erinomaisesti ja päätimme heti, että ”tästä tehdään
vuosittainen perinne”.

Tänä vuonna FutisGolf järjestetään heti sekä jalkapallo-, että
golfkauden alussa, vielä kun
odotukset ja mahdollisuudet
ovat molempien lajien suhteen
korkealla. Tarkka ajankohta on
kesäkuun 3. päivä klo 10 alkaen ja paikkana tietysti Kokkolan golfkenttä.
Tarjotaksemme osallistujille
myös hieman hengenravintoa
aloitamme päivän mielenkiintoisella esitelmällä ryhmätyön
ja joukkuehengen voimasta.
Alustuksen aiheesta pitää KPV:
n päävalmentaja Jarmo Korhonen lähestyen aihetta tietysti
jalkapallojoukkueen näkökulmasta. Keskustelujen kautta
on tarkoitus sitten pohdiskella
kuinka samoja oppeja voidaan
soveltaa yritystoiminnassa. Uskon, että luvassa on erittäin
mielenkiintoinen avaus kisapäivälle. Itse kisa pelataan tietysti joukkuekisana ja golfin lisäksi päivään mahtuu joukko
jalkapalloaiheisia yllätyksiä.

Futisgolfin voittopystillä on
kokoa ja tyyliä.

Toivotamme kaikki golffarit,
jotka haluavat olla tukemassa
KPV:n toimintaa mukaan kisaan. Tarkempia tietoja kisasta
saa KPV:n nettisivuilta www.
kpv.fi.

Erotuomarikerhon kesähuoli:

Lujassa on löytää
tuomari joka peliin
Tietynlainen huoli heijastuu
Kokkolan Erotuomarikerhon
puheenjohtajan Raimo Åstrandin ajatuksista, kun keskustellaan tulevan kesän otteluruljanssin hoitamisesta. Huolen
kärki kohdistuu erotuomareitten määrää.
– Kerhossamme, jolla on
ikää jo kunnioitettavat 58
vuotta, on jäsenmäärä tällä
hetkellä 70. Kaikki tuosta joukosta eivät enää ole käytettävissä, mutta kyllä uskon voivamme silti selviytyä omalla
alueellamme virallisista otteluista. Palloliiton alaisista peleistä aivan varmaan, mutta
piirin puitteissa saattaa joskus
tulla pienimpien osalta ongelmia, kuten myös turnauksissa.
Silloin on vain isäntäseuran
löydettävä puhaltaja, jos peli
halutaan pelata. En kadehdi
ollenkaan Koivion Sepon roolia kerhossa, kun hänen tehtävänä on keksiä tuomarit joka
otteluun, kertoo Raimo.
– Syitä tilanteen ajautumiseen
tällaiseksi määrittelee Raimo
useitakin. – Järjestämme vuosittain kahdet kurssit vasta-alkajille ja saamme niihin yleensä
kymmenkunta kiinnostunutta.
Kauden mittaan joukko kuitenkin supistuu muutamaan uuteen. Jollakin on ohjelmassa

Raimo Åstrand johtaa Kokkolan
Erotuomarikerhoa.
oma pelaaminen, vapaa-ajan
käyttö muuhun tarkoitukseen
tai ylipäätään homma ei kiinnosta. Valitettavaa on myös
se, että jostain syystä tuomareittemme tasoa ei arvosteta
etelässä. Vasta kun he muut-

tavat kehäkolmosen tuntumaan, niin tehtäviä ylemmistä
sarjatasoista alkaa tulla, kritisoi Raimo ja tietää kertoa esimerkkejä. Tällä hetkellä kerhon ykkösviheltäjä on Mikael
Aho, jolle tullee Kakkosen pelejä tänä kautena.
– Kokkolaa pahempi tilanne
on Pietarsaaressa, mihin joudumme taas antamaan apua
mahdollisuuksiemme mukaan,
tietää Raimo ennakoida tulevaa kesää. Kaikkiaan kirjoihin
tullee kauden aikana Kokkolan
kerholle noin 1500 sarjapeliä ja
turnauspelejä 700–800.
Jotta tilanne ei tästä pääsisi
pahenemaan, on Raimon toivomus, että kurssit alkaisivat
tulevaisuudessa innostaa paremmin.
Jos asiassa jollekin herää kiinnostus, niin kerhon kymmenjäseninen johtokunta kertoo
mielellään harrastuksen hyvistä puolista. Niitäkin on. Alaikäraja on 15 vuotta päästäkseen alueellamme viheltämään
eikä yläikärajaa kerhossa tunneta. P
Pienenä porkkana nuorille
tarjotaan
stipendirahaston
tuottoa, jota kasvatetaan ”Vanhojen viheltäjien” kahvimyynnillä Kipparihallin harjoitusvuoroilla.

