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PALLOVEIKKO Syksy 2008

Kausi päättyi Pasaatissa
Liki satapäinen taisi olla se
joukko palloveikkoja ja – siskoja, jotka olivat löytäneet
tien pimeänä ja räntäsateisena
marraskuun lauantai-iltana ravintola Pasaatiin Ykspihlajassa.
Syynä oli seuran aikuisväen kokoontuminen pelikauden päättäjäistilaisuuteen.
Tervetuliaissanat väelle esitti
seuran puheenjohtaja Risto
Pouttu. Ruokailu, palkitsemiset ja yhdessäolon vilkas keskustelu täydensivät illan muilta
osin.
Puheessaan Risto Pouttu jakoi kiitosta seuran toimijoille
ja jalkapalloviheriön sisäpuolella hyvän tuloksen uurastaneille, mutta ei unohtanut esittää toivomusta lisäjoukkojen
tulolle hienoon Green familyperheeseen. Kiinnostuksen hiipuminen vapaaehtoiseen osallistumiseen yhdistystoimintaan
on huolestuttava ilmiö, joka
sai Risto Poutun käyttämään
aiheesta nimitystä ”katoava

luonnonvara”. Hän korosti
niitä positiivisia seikkoja, joita
tätä kautta itse kukin voi elämänsä sisältöön hankkia.
Vuoden positiivisia asioita
riittikin sitten kerrattavaksi
monelta lohkolta. Edustusjoukkueen seitsemän pisteen
harppaus Ykkösessä eteenpäin
edelliskaudesta, naisjoukkueen
Liigan porttien kolkuttelu ja
Pikkufinaalin voitto, KPV-Akatemian SM-pronssisijoitus, Steven Clarkin valinta junioreiden
valmennuspäälliköksi, lisenssipelaajien jatkuva kasvu sekä
seuran aikuisväestön jäsenmäärän tuplaantuminen lämmittivät puheenjohtajan mieltä erityisesti.
Huomionosoitukset aloitettiin kukittamalla seuran uskollinen ystävä Eeva-Kaarina
Lampinen. Hän oli taas kerran palkintolahjoituksella vaalinut puolisonsa Vilho Lampisen toivomusta: ”Jos jotakin

Vesa Hohenthal vas. ja Risto Willman käsissään Vuoden joukkueen ja Pikkufinaalin voittajapystit.
haluat tukea jälkeeni, niin
osoita se KPV:lle”. Vilho Lampinen pelasi ´30-luvulla KPV:n
ensimmäisessä edustusjoukkueessa. Palkitsemisseremoniat
halauksineen ja kuvauksineen
juontuivat Laila Myntiltä, Sara
Myntiltä, Vesa Pihlajamaalta ja
Risto Poutulta.
Kauden 2008 miespelaajana
KPV:ssa palkittiin toiseksi eniten peliminuutteja, 2091, 24
ottelussa kerännyt vasuri- ja
puolustuspelaaja Jan Berg. Vastaavasti kauden 2008 parhaana
naispelaajana palkittiin joukkueen alakerran luottopelaaja
Sara Myntti.

Jorma Herleviä muistettiin huoltajan tehtävien hyvästä hoidosta.

Herkut lahjaksi Olivetesta !
Uutuuksia:
Gensen aterimet Nobel ja Tulipa
Päivi Makkosen tekstiilit
Huipputeet; esim. Darjeeling Vintage.
Suklaat; Amedei, Valrhona ja
Dammenberg.
Tulossa; Savini tryffelituotteet
Toscanasta.

Pelaajien muut palkitsemiset
aloitettiin
miesjoukkueesta.
Avainpelaajan palkinnon sai
Tarmo Koivuranta, tehopelaajan syksyn ylioppilas Jussi
Kemmo, vuoden tulokkaan
Juhani Koponen, gentleman
pelaajan Tuomas Uusimäki,
asennepelaajan ”Amico” Aulis Mäkisen palkinnon Aki Si-

Kokkolan Palloveikot
onnittelee seuramme
perustajiin lukeutuneen,
pitkäaikaisen
kunniapuheenjohtajan
Oskari Niemen perustamaa nyt
100 vuoden
ikään ehtinyttä
alansa vanhinta liikeyritystä
Kokkolassa

Kiitämme vuosikymmenten
aikana saamastamme
tuesta ja toivomme
menestyksen jatkuvan.
KPV hallitus

pilä, joukkuepelaajan Petri Piispanen, valmentajan palkinnon
Aleksi Paavolainen, kultaseppä
Niemen kultapelaajan Ville
Luokkala.
Naisjoukkueen hieno kausi sai
ansaitsemansa osan palkintopöydän annista. Palkittuja olivat ahkerin harjoittelija Satu
Kivijärvi, lady-pelaaja Nina
Joukainen, edistynein pelaaja
Satu Kivijärvi, paras maalintekijä ”kultajalka” Orieka Hope,
taistelija Emmi Niskakangas,
hengenluoja Sara Myntti, yllättäjä Maria Mäntylä, Charcher
Boats-palkinto Elisa Nikula,
avainpelaaja Milla Vierimaa,
luottopelaaja ”Lellan kenkä”
Ella Seppälä ja Petskan pytty
Laura Tolonen. Vuoden KPVjoukkueen palkinnon vastaanotti naisjoukkueen valmentaja
Risto Willman.
Seuratoimitsijoina erityistunnustusta saivat edustusjoukkueen huoltaja Jorma Herlevi,
seniorirahaston stipendillä ja

Eeva-Kaarina Lampinen on jo
tuttu osallistuja pelikauden päättäjäisiin.
KPV-hengessä palkinnolla Laila
Myntti sekä naisjoukkueen valmentajat Risto Willman ja Vesa
Hohenthal puolisoineen.
Junioripäällikkö Jouko Vierimaa tiedotti juniorivalmentajien ratkaisusta palkita vuoden
KPV-juniorina Petteri Forsell
ja vuoden KPV-tyttöjuniorina
Emmi Niskakangas.
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KUNTOUTUKSEN JA LÄÄKETIETEEN
AMMATTILAISET SINUA VARTEN
OMT- fysioterapia
Urheilufysioterapia
Alaraaja-analyysit/ yksilölliset
tukipohjalliset
Allasterapia ennen ja jälkeen leikkauksen
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