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Muistoja
kokkolalaisista
ja KPV:sta

Kimmo Lipponen on siirtynyt viheriöltä nuorten maajoukkueiden
valmentajaksi. Kuva: Suomen Palloliitto/Jussi Eskola

Asianajotoimisto
Hannu Laakso
Kauppatori 2, 67100 Kokkola
Puh. 06 8352 340, 0400 566 296
www.hlaakso.fi

70-luvun alussa perheeni
muutti uuteen lähiöön Turussa
ja joukkueurheilu alkoi innostaa minua ja kahta veljeäni. Jalkapallo ja sen seuraaminen astuivat kuvaan luontevasti, kun
Turun Nappulaliigan kaupunginosajoukkue pelasi läheisellä
kentällä ja Kupittaallekin oli
vain pyöräilymatka.
Suomen karttaa aloin hahmottaa eri seurojen kautta,
kaikki käymättömät kaupungit olivat minulle yhtä kuin
kyseisen paikkakunnan jalkapallojoukkue tai muu urheiluseura. Kotka oli yhtä kuin KTP,
Kuopio KuPS tai KPT, Mikkeli
MP tai MiPK ja niin edelleen.
Kokkola ja KPV saivat pihapiirissäni erityisaseman, koska
naapurin kaksospojat Hautamäen Pasi ja Vesa viettivät kesälomansa Keski-Pohjanmaalla
ja täten kannattivat KPV:ja.
He hehkuttivat Isosaaren torjuntoja tai Lambergien maaleja. Palloveikkojen saapuminen Kupittaalle TPS:n vieraaksi

herättikin tunteita sekä ennen
että jälkeen ottelun kuin suuressa maailmassa konsanaan.
Seuraavan konkreettisen kosketuksen Kokkolan jalkapalloylpeyteen sain 80-luvun alussa
nuorena SM-sarjapelaajana. Ne
kosketukset olivat useimmiten
tuntuvia ja kuumia, sillä törmättyään 90 min. kallioihin ja
myntteihin tietää pelanneensa.
KPV oli fyysisesti ja henkisesti
vahva ja peräänantamaton
joukkue. Sääkin oli mielestäni
aina helteinen tai ainakin yhtä
kuuma kuin ottelut.
Lopetellessani pääsarjauraani
Vaasassa 90-luvun lopulla törmäsin ilokseni jälleen kokkolalaiseen asenteeseen ja osaamiseen. Nuoret nousevat kyvyt
kokkolasta olivat tulleet menestymään ja kehittymään
VPS:an. Reini, Koskela, Peltola
ja Iivonen olivat, kuten yleensäkin kokkolalaiset, urheilullisia, suorasanaisia ja mutkattomia niin kentällä kuin sen
ulkopuolellakin. He, kuten mo-

net muutkin kokkolasta lähteneet pelaajat, ovat osoitus
KPV:n ja muiden kokkolalaisten seurojen hyvin tehdystä juniorityöstä.
Nykyisessä työssäni Palloliiton ja maajoukkueen valmentajana olen huomannut
intohimon ja määrätietoisen
juniorityön jatkuvan Kokkolassa.
KPV on yhdessä tai erikseen
muiden Kokkolan seurojen
kanssa pystynyt kasvattamaan
läpi vuosikymmenien laadukkaita ja menestyviä jalkapalloilijoita.
KPV on kuin joulupukki –
ikuinen, lahjakas ja tunnustaa väriä.
Toivotankin kaikille palloveikoillle oikein hyvää joulua ja
menestyksekkäitä tulevia vuosia.
Terveisin
U18 maajoukkuevalmentaja
Kimmo Lipponen

Tätä kannatti odottaa
kymmenen vuotta.
Honda CR-V Elegance X.
Koeaja Honda CR-V
ja koe sen ylivoima
Suomen talvessa.
Kun Honda CR-V ilmestyi teillemme
vuonna 1998, Suomessa ei vielä katumaastureista puhuttu. CR-V oli jotain
ennennäkemätöntä. Ja suomalaiset
pitivät näkemästään. CR-V:stä tuli
nopeasti Suomen eniten myyty auto
luokassaan.
Juhlan kunniaksi esittelemme CR-V:n

erikoismallin – Elegance X:n. Sen vakiovarusteisiin kuuluvat mm. Xenon-valot,
panoraamakatto ja tummennetut takalasit.
Jyhkeät pohjapanssarit edessä ja takana
sekä kromiset kynnyslistat korostavat
Elegance X:n juhlavaa olemusta. Etujen
arvo n. 3.000 . Autoja on rajoitettu erä.
Varaa omasi!

Diesel-mallin
EU-keskikulutus
6,5 l/100 km.

Honda CR-V Elegance X alk. 35.400  + toimituskulut 600  yhteensä 36.000 .
Honda CR-V Elegance X Diesel alk. 38.400  + toimituskulut 600  yhteensä 39.000 .
EU-keskikulutus 6,5–8,1 l/100 km. CO2-päästöt 173–192 g/km.

Honda CR-V alk. 33.900. Nopean päättäjän etu, talvirenkaat ja metalliväri
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