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Unelma jäämässä haaveeksi?

Stadionratkaisu
vuosien taakse
Unelma – tuo kaunis naisen
nimi – oli monien huulilla kunnallisvaalien alla. Unelmaksi
saattaa jäädä myös kaupungin
jalkapallokenttä tai -stadion.
Näin ainakin, jos on uskominen niitä, jotka ovat tuijottaneet viime kuukausina kaupungin rahakirstuun. Saati heidän
näkemyksen, jotka sitä vartioivat..
KPV saavuttaa parin vuoden
kuluttua 80 ikävuoden rajapyykin. Seurassa on asetettu
tavoitteeksi, että tuona syksynä toteutuisi nousu sarjatason ylimpään kastiin, joka
tällä hetkellä tunnetaan nimellä Veikkausliiga. Muistaen
ne kädenväännöt, jotka edelsivät Pietarsaaren, Kuopion ja
viimeksi Rovaniemen kelvollisuutta liigapaikkakuntina kenttäolosuhteiden kannalta, nou-

see esiin sama kysymys oman
kaupunkimme osalta, jos KPV:
n unelma toteutuisi.
Aikaa ei ainakaan ole hukattavaksi, jos ajatellaan sarjakautta
2011.
Tulevan kentän paikastakaan
kun ei vallitse yksimielisyyttä.
Jalkapalloväen piirissä on saanut lisääntyvää kannatusta nykyisen Keskuskentän paikka ja
perusteluina on mainittu taloudelliset ja kaupungin jalkapallohistoriaan liittyvät seikat.
Kokkolan kehitysjohtajan, jalkapallotaustan omaavan Jarmo
Nissin oma näkemys myötäilee
syksyn yleisiä talousnäkymiä,
kun tiedustelin hänen realistista arviota stadionista:
– Voi, voi. Sinun pitäisi kysyä
tuota asiaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalta. Viime
kädessä asia on poliittinen ky-

Kenaan ja Hamiin
vielä pitkä matka
Pallo-Veikossa on vuosien saatossa pidetty erinäisiä tilastoja,
joiden lähtökohdat ovat vuodessa 1945. Oheinen pelaajien
ottelutilasto on ilmeisen paikkansa pitävä kymmenen kärkinimen osalta. Ainoa listalle
todennäköisesti nouseva on
Eero Vantunen, mutta ´50-luvulta puuttuu tilastoista tarkat
numerot vielä kolmen vuoden
osalta. Niiden löytymisen jälkeen Eeron ottelumäärä noussee yli 200:n.
Viime kauden pelaajista Petri
Piispanen 136 ottelullaan on
32. ja Niko Kalliokoski 113
ottelullaan 40:s. Heistä kummallakin on mielenkiintoinen
haaste tulevalle kaudelle. Lähituntumassa on nimittäin 138
ottelullaan manageri Pekka
Kuusela. Niko Kalliokoski hivuttautui viime kaudella yhdellä ottelulla Marko Sorviston
ohi, mutta sijoitus olisi kohentunut enemmänkin ilman loukkaantumista.



Kymmenen kokeneimman
KPV:n paidassa pelatut ottelumäärät ovat:
1) Kent Myntti 326, 2) Hannu
Lamberg 284, 3) Gunnar Isosaari 276, 4) Vesa Kallio 270,
5) Esa Korhonen 260, 6) Raimo
Sorvisto 246, 7) Olavi Paavolainen 234, 8) Jyrki Kleimola 223,
9) Tapio ”Ekku” Raatikainen
206, 10) Kim Huuhka 202.
Maalintekijätilastoa on rakennettu vuodesta 1967 alkaen.
Kärkikymmenikkö on tämä:
1) Hannu Lamberg 113, 2)
Arvo Lamberg 48, 3) Raimo
Sorvisto 46, 4) Anders Backman 45, 5) Ville Laakkonen 35,
6) Jyrki Kleimola ja Marko Sorvisto 31, 8) Pekka Kainu, Tomi
Laitinen ja Kari Sissala 30. Jaetulla 12. sijalla 27 maalillaan
on Dawda Bah ja Mikko Annala
on 18:s tehtyään 23 maalia. Tilastoja hätyyttelevät lähinnä
Petri Piispanen 16 ja Niko Kalliokoski 14 maalia toistaiseksi
tehneinä.
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symys, mutta oma tuntuma on,
että ei se mahdu lähimmän kolmen vuoden budjettikehyksiin.
Esiin nostettu ajatus lämmitettävästä kentästä olisi mielestäni
paras ratkaista siinä yhteydessä,
kun stadion tulee harkintaan ja
rakentaa stadionin kenttä lämmitettäväksi. Näin olen jossakin nähnyt ehdotettavankin.
Tuskin kahta eri kenttää tullaan
rakentamaan ainakaan lähivuosina. Koko paketin hintakaan
ei ole vielä täsmentynyt, vaan
puhutaan 6-9 miljoonan euron
haarukasta. Sellainen summa
ei yksinkertaisesti mahdu lähivuosien budjetteihin. Jos KPV:
n tavoite sarjanoususta toteutuisi, mitä toki toivon, niin sittenhän asia nostetaan varmasti
pöydälle, mutta se on sen ajan
juttuja, totesi Jarmo Nissi.
-vote

Kentän kunnosta on kannettu aina huolta. Siitä kertoo 1968 Pallo-Veikon kuva. Kylttiä pitelee ”Heru” Tiainen.

