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Iloiset ilmeet kertovat noususta. KPV 2-joukkueessa esiintyi kauden aikana yli neljäkymmentä pelaajaa ja viimeisessä pelissä Kirkonmäen kentällä joukkue pelasi kuvan kokoonpanolla. Nousu varmistui tasapelillä Norrvallaa vastaan.

Kakkosjoukkue tavoitteeseen
– nousu Kakkoseen toteutui
Vihreäpaitainen fuusiojoukkue
KPV II muodostettiin KPS:n
kokeneemmista ja KPV:n junioripelaajista. Alusta pitäen talvella joukkueenjohto yhdessä
pelaajien kanssa löi tavoitteen
lukkoon ja se oli nousu kauden
päätteeksi Kakkoseen. Töitä
tehtiin koko talven harjoittelemalla vastuuvalmentaja Keijo
Hautamäen johdolla keskimäärin kolme kertaa viikossa.
Avustavina valmentajina toimivat Tom Apunen ja Vesa
Hohenthal. Huollosta vastasi
Vesa Virnes ja joukkueenjohtajana toimi Juha Kola.
Kolmonen käynnistyi heti
Vapun jälkeen toukokuun 3.
päivä kotipelillä alkusarjassa
toiseksi tullutta NIK:ä vastaan. Tuon ratkaisevan pelin
vei KPV Tero Karhun rankkarimaalilla lukemin 1-0. Alkusarjassa KPV pelasi vakuuttavasti
eikä hävinnyt ainoatakaan ottelua. Vain kaksi tasapeliä IK
Myrania , 3-3 ja Jaro II:sta,
0-0 vastaan himmensi voittojen sarjaa. Alkusarjassa NIK
tuli toiseksi vain tuon ensimmäisen pelin tappion verran
perässä KPV:ta. Alkusarjan
kuusi parasta joukkuetta pääsivät Vaasan piirin kanssa
yhteiseen ylempään sarjaan.
Keski-Pohjanmaan piiristä nuo
joukkueet olivat KPV:n lisäksi
NIK, Öja-73, Jaro II, Esse IK ja
IK Myran. Vastaavasti Vaasan
piirin kuusi parasta joukkuetta ylemmässä sarjassa olivat
VIFK/Young Boys, VPS Juniorit, Norrvalla FF, VPV, TePa ja
FC KOMU.
Alkusarjan aikana KPV:n
joukkue eli aika lailla ja Kolmosen ylemmän sarjan alkaessa
oli vaihtuvuus alkuperäisestä
kokoonpanosta jo aika merkittävä. Toisiin joukkueisiin
siirtyneiden tai lopettaneiden
lista oli vajaa kymmenen pelaajan mittainen. Valmentajilla
oli kova työ saada uusi, moti-

voitunut joukkue taistelemaan
alkuperäisestä tavoitteesta.
Heinäkuun lopulla jatkunut
Kolmosen ylempi sarja lähti
hyvin käyntiin vieraspelillä
VPV:n kaaduttua 0-4. Tämän
jälkeen joukkueeseen iski kipsi
ja kaksi seuraavaa peliä poistuttiin tappio niskassa Norrvallalle ja Öja-73:lle. Harmittavana yksityiskohtana pelissä
Norrvallaa vastaan tappio
tuli vielä KPV:n omalla maalilla. Tasaisessa sarjassa Öja73 johti sitä lähes koko ajan.
Kaksi Vaasan joukkuetta onnistuttiin kaatamaan kotona,
mikä hieman paransi joukkueen sarjatilannetta. Sitten tuli
viimeinen niitti, kun noususta
kilvoitteleva NIK vei KPV:ta
kotonaan lukemin 3-2.

Valmentaja tiukkuus
muutti kurssin
Valmentaja Hautamäki piti
puhuttelun joukkueelle ja
totesi tästä eteenpäin tavoitteen olevan vain viiden pelin
mittainen. Jokainen peli tulisi
voittaa ja sittenkin paikka
kahden parhaan joukkoon
riippuisi muiden pelaamisista.
Määrätietoisella peluuttamisella ja palaamalla pitkälti
alkuperäiseen kokoonpanoon
joukkue keräsi itsensä. NIK
pelasi itsensä ulos häviämällä
toiseksi viimeisellä kierroksella FC KOMU:lle. KPV voitti
seuraavat neljä peliä ja ennen
viimeistä kierrosta joukkue
oli tasapisteissä Norrvalla FF:
n kanssa. KPV sai viimeisellä
kierroksella vastaansa Jaro II:
n ja Norrvalla FF puolestaan
matkusti Vaasaan VPS junioreiden vieraaksi. KPV voitti
Jaro II:n peräti 6-0, mutta vastaavasti Norrvalla FF löi VPS
juniorit peräti 1-8. Pisteiden
ollessa tasan ratkaisi sarjan
kakkospaikan yhden maalin
ero KPV:n hyväksi. Öja-73:n

luovuttua karsintapaikastaan
pääsi Norrvalla FF kaikesta
huolimatta karsimaan noususta kakkoseen.

Viimeinen porras
ylemmälle tasolle
Yhteisestä Keski-Pohjanmaan
ja Vaasan piirin ylemmästä
sarjasta pääsivät lopullisiin
karsintoihin KPV II ja Norrvalla FF. Satakunnan piiristä
karsintaan pääsi porilainen
MuSa ja Tampereen piiristä
KOO-VEE. Yksinkertaisesta
sarjasta kolme parasta joukkuetta nousisi varmuudella
Kakkoseen ja sen lisäksi
paras neljänneksi sijoittunut Suomen kolmesta karsintalohkosta. KPV avasi pelinsä Porissa Musan Salamaa vastaan.
Peli päättyi 0-0, vaikka kummallakin joukkueella oli omat
maalintekopaikkansa. Seuraavat pelit lokakuun alussa KPV
pääsi pelaamaan Kirkonmäen
kentälle. Ensimmäisenä vastaa tuli Tampereelta KOOVEE. Tuokin ottelu päättyi
maalittomaan 0-0 tulokseen ja
Norrvalla FF vastaavasti voitti
MuSan. Viimeisenä Kokkolaan
saapui jo nousunsa varmistanut Norrvalla FF. Peli oli tasainen eikä kovin paljon hienouksia nähty. Tutulla tuloksella
0-0 jo kolmannen kerran KPV
varmisti nousun, kun samaan
aikaan MuSa voitti Tampereen
KOO-VEE:n.
Karsintalohkon joukkueiden kovaa tasoa
osoittaa se, että myös KOOVEE nousi parhaana nelosena
Kakkoseen.

Summa
summarum
Huolimatta erikoisesta maalittomasta karsintasarjassa, KPV
teki Kolmosessa yhteensä 54
maalia. Paras maalintekijä oli
ylivoimaisesti Pekka Kainun

manttelinperijä ja Vetelin
lahja Kokkolalle, Jarkko Ojala
14 maalilla. Toiseksi parhaana
verkonvenyttäjänä
toimi
Henri Lassila 6 maalilla niin
ikään Vetelistä. Neljän maalin miehiä olivat Markus Hämäläinen, Niklas Laxström ja
Demba Savage. Kolme maalia
latoivat Arttu Seppälä ja Janne
Koppinen. Kaksi maalia saivat
tililleen Tero Karhu, Jere Möller, Ville Luokkala ja Tuomas
Kiiskilä. Kakkosjoukkueessa
kerran osuivat Dawda Bah,
Ramon Bailey, Jesse Kalliokoski, Erkki Kangasvieri, Iiro
Leinonen, Aki Lyyski ja Ville
Ylä-Jokisalo. Omiin päästettiin
alkusarjassa vain kuusi maalia
ja ylemmässä sarjassa kahdeksan maalia.

Mikä joukkueen
nimeksi?
Karsintasarjan alkaessa joukkueen korviin kantautui tieto,
jota ei oltu osattu kauden alkaessa huomioida. Liiton sarjoissa ei voi pelata kahta saman seuran joukkuetta. Niinpä
lokakuussa alettiin suunnitella
ratkaisua, jolla taattaisiin riit-

tävän
kovatasoinen joukkue Kakkoseen.
Samalla tulisi huomioida lahjakkaimpien nuorten kehittymismahdollisuus joukkueessa.
Uusi seura Kokkolan Jalkapalloilu ry perustettiin
20.10.2006.
Perustajajäseninä olivat Tom Apunen, Keijo
Hautamäki, Tero Karhu, Ville
Niskanen ja Juha Kola. Joukkue tulee pelaamaan sarjassa
kuitenkin toisella nimellä, joka
julkaistaan joulukuun aikana.
Uuteen johtokuntaan valittiin
Kalle Myllykangas, Juha Kola,
Tom Apunen, Ville Niskanen,
Matti Sipiläinen ja Miika Määttänen. Johtokunta täydennetään vielä kahdella jäsenellä.
Joukkue tulee harjoittelemaan
Keijo Hautamäen alaisuudessa
ja joukkueenjohtajana toimii
Tom Apunen. Joukkueen pelaajasopimukset ovat tällä
hetkellä työn alla ja joulun jälkeen pidettävässä tiedotustilaisuudessa tullaan julkistamaan
niin joukkueen nimi, peliasu ja
pelaajat. Harjoitukset pidetään
pääsääntöisesti yhdessä KPV:n
edustusjoukkueen kanssa.

