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-98 syntyneet nuorin KPV:n joukkue
Kpv-98 pojat aloittivat omana
joukkueena syksyllä 2005.
Poikia joukkueessa on ollut
mukana 38. Harjoituksia on
pidetty kaksi kertaa viikossa
ja ryhmä on ollut erittäin aktiivinen. Pojat ovat olleet innokkaita ja erittäin kiinnostuneita
jalkapallosta.
Joukkueen valmennuksesta
ovat vastanneet itsekin juniorivuotensa KPV:ssa pelannut
Mika ” Lido” Lindholm ja Mika
Jokelainen.
Kauden aikana on osallistuttu
piirin järjestämiin turnauksiin
sekä lukuisiin muihin turnauksiin. Turnauksista pojat ovat
selvinneet kiitettävästi. Kiitokset vanhemmille yhteistyöstä
sekä yhteistyökumppaneille
koko -98 joukkueen puolesta.
Uusi harjoituskausikin on jo
alkamassa, joten tervetuloa uudetkin pelaajat mukaan. Lisää
tietoa löydät nettisivultamme
www.kpv.fi/juniorit.
Tuulikki Jokelainen
Joukkueenjohtaja

Tuomarin sana on laki myös nuorimpien pelissä.

Miika, Tero, Tuomas ja Jukka

Pelaajan ura alkaa
jalkapallokoulusta
Huikea
jalkapallokausi
2006 on paketissa. KPV:n
seitsenvuotiaille ja sitä nuoremmille tarkoitettu jalkapallokoulu on ollut menossa
mukana koko vuoden. KPV
on tarjonnut maksuttoman
alkuopetuksen kaikille kaupungin tuleville ’dawdoille’
ja ’henkoille’.
Talvikauden
harjoittelimme upeissa olosuhteissa
Kipparissa, ja kesällä Kirkonmäen jalkapallokentillä.
Säät ainakin suosivat kerran viikossa pidettyjä harjoituksiamme.
Kesäkauden
aloitimme
perinteisellä neljän päivän
jalkapallokoululla Santahaassa. Oikeita otteluitakin pelattiin. Jussin Kuppia pelattiin kesäkuussa ja
kauden huipentuma oli tietenkin Kokkola Cup heinäkuussa. Voiko olla hauskempaa viihdettä, kuin seurata
näitä pienimpien pelaajien
kohtaamisia kentällä. Iloisia pelaajia on mukava kannustaa.
Voi kun sen pallon saa
kerrankin yksin haltuun,
niin maalin voi aina käydä
tekemässä, vaikka tuomari
on jo viheltänyt pelin poikki.
Kommelluksia riittää, ja parhaimmat tapahtumat onkin
jäänyt mukavina muistoina

Ulkomailla
menestystä
Juha Reinin kotiuduttua on
ulkomailla ”lainassa” vielä
neljä KPV:ssa pelaajauransa
tärkeitä kehitysvuosia kokenutta. Lisäksi KPV:ssa oppia
kartuttaneita löytyy myös
kotimaan sarjoista. Otimme
selvää ulkomailla pelaavien
kpv-taustaisten kuluneen kauden edesottamuksista. Heistä
Miika Koppinen, Tero Koskela
ja Jukka Hakala pelasivat
kuluneen kauden Norjassa ja
Tuomas Uusimäki Ruotsissa.

Henri Myntti ja Dawda Bah tähtivieraina kesäkuun jalkapallokoulussa
mieliimme. Osa näistä riemun hetkistä on nähtävissä
myös kotisivujemme kuvagalleriassa. Näitä kuvia on
kiva käydä katsomassa ja
muistelemassa viime kesän
jalkapallotunnelmaa.
Syksyn aikana vahvistimme tyttörivejämme. Jalkapallokouluikäiset tytöt
siirtyivät ensimmäistä kertaa omaksi joukkueeksi, ja
harjoittelevat nyt myös kerran viikossa. Ensi kesänä
näemme, mitä vihreällä tyt-

töenergialla saa aikaiseksi.
KPV vilkastuttaa Kokkolan
alle kouluikäisten tyttöjen
jalkapallotoimintaa.
”KPV on kingi, siitä emme
tingi!”
Tervetuloa kaikki uudet
pelaajat tutustumaan toimintaamme. Uusi jalkapallokausi alkaa jälleen tammikuussa. Näemme silloin.
Erja Gustafsson
joukkueenjohtaja
KPV Jalkapallokoulu

Miika Koppisen kausi on ollut
varsin menestyksekäs hänen
päästyään pelikentille loukkaantumisen jälkeen. Miika
on sen jälkeen kuulunut mestaruuden voittaneen Rosenborg BK:n luottopelaajiin ja
on kerran saanut nimensä
maalintekijätilastoihin. Yksi
maaottelukin tuli talvella lisänä Miikan tilastoihin. KPVvuosilta Miikalla on muistona
Vuoden KPV-junioriksi valinta
vuosina 1996 ja 1998.
Terho Koskela on pelannut
toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Adeccoligassa Hönefoss
BK nimisessä seurassa. Kolme
maalia on kirjattu Teron piikkiin. Joukkue löysi parhaan
pelivireen valmentajavaikeuksien johdosta liian myöhään eikä aivan onnistunut
nousutavoitteeseen, vaan jäi
hienon syksyn jälkeen neljän-

neksi pisteellä karsintapaikasta. Sarjasta nousi kaksi
joukkuetta suoraan ja kolmas
pääsi nousukarsintoihin. Tero
valittiin 1994 Vuoden KPV-junioriksi.
Jukka Hakalan seura oli Notodden FK, joka nousi kauden
päätteeksi Adeccoliigaan häviämättä kauden aikana yhtään
peliä. Jukka teki joukkueelleen
viisi maalia. Mainittakoon,
että Notoddenin viimeisessä
kotiottelussa oli väkeä n. 2400.
Hieno luku, kun muistetaan,
että kyse on kolmannesta sarjaportaasta. Jukka valittiin
1997 Vuoden KPV-junioriksi.
Tuomas Uusimäki on lukeutunut göteborgilaisen Örgryte
IS:n vakiomiehistöön. Kulunut kausi meni ÖIS:ltä hieman
penkin alle Allsvenskanissa,
koska seura saa hakea ensi
kaudella vauhtia sarjaporrasta alempaa. Tuomaksen
kohdalla tuli juniorijaostolle
aikoinaan ilmeisesti pieni kauneusvirhe, kun hänen meriiteistä jäi puuttumaan Vuoden
KPV-junioriksi valinta. Paljon
muita palkintoja hänelle toki
tuli KPV:n vuosiltaan.
Green Family- jutussa lehden
toiseksi viimeisellä sivulla
kerrotaan näiden pelimiesten
muista tuoreista saavutuksista.

