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SGS Siemens KPV-95:n vieraina
Saksan Erlangenista Kokkolaan saapunut 95-syntyneiden
poikien jalkapallojoukkue vanhempineen ja muine taustajoukkoineen nautti suomalaisesta
vieraanvaraisuudesta kokonaisen viikon ajan elokuussa.
Kyseessä oli vastavierailu,
joka liittyi KPV-95 -poikien
vuoden takaiseen Saksan-matkaan SGS Siemensin juhlaturnaukseen Erlangenissa. Se
puolestaan järjestyi kokkolalaislähtöisen Marjukka Cassaron ansiosta.
Yli 30 saksalaisen saapuminen viikoksi Kokkolaan oli KPV:
n 95-syntyneiden poikien joukkueelle valtava haaste. Joukkueen vanhempien vaivannäkö
kuitenkin kannatti. Saksalaisvieraat olivat, kuten eräs heistä
sanoi kotiinlähdön koittaessa,
mykistyneen liikuttuneita siitä
kaikesta, mitä viikko Suomessa
ja Kokkolassa heille tarjosi.
Vieraat olivat ihmeissään
myös siitä, kuinka KPV-95 poikien joukkueesta löytyi resursseja heille tarjotun monipuolisen ja tasokkaan ohjelman
järjestämiseen.
Vastaus saksalaisvieraiden kysymykseen on yksinkertainen.
Joukkueesta löytyy vanhempia,
jotka ovat erinomaisen sitoutuneita tekemään vapaaehtoista
työtä omalla vapaa-ajallaan
KPV:n hyväksi.

Tankar lumosi
kauneudellaan
Sen jälkeen kun KPV:n bussi oli
noutanut vieraat Tampereelta
keskiviikkona 9. elokuuta, heidät majoitettiin Hotelli Nukku-

mattiin. Heti torstaina vuorossa
oli yksi viikon kohokohdista,
risteily Jennyllä Tankariin.
Merimatka Tankariin ja majakkasaaren luonto kirkkoineen,
mökkeineen ja lohikeittoineen
teki sisämaan asukkaisiin suuren vaikutuksen. Arto Jokela
Kokkolan Matkailusta huolehti
siitä, että vieraat saivat asiantuntevan opastuksen heidän
omalla äidinkielellään.
Myös perjantai kului merellisessä ympäristössä. Iltapäivän
harjoituspelien jälkeen isännät
ja vieraat siirtyivät Palmaan.
Hourulan Matti oli lämmittänyt Palmahovin saunat kuumiksi ja Virpi Sorvisto järjestänyt välipalaa ja juotavaa, jota
päästiin nauttimaan hienoissa
maisemissa. Helteinen auringonpaiste kruunasi pitkän iltapäivän saunomisen ja uimisen
merkeissä.
Lauantaina Santahaassa pelattiin KPV-95:n järjestämä
varsinainen kutsuturnaus. SGS
Siemensin pojat etenivät loppuotteluun asti, missä he kohtasivat OLS:n Oulusta. Finaalissa
väsymys alkoi jo painaa saksalaisten jaloissa, ja erinomaisesti
pelannut OLS vei loppuottelun
ja turnauksen nimiinsä. Pronssiottelussa GBK voitti isäntäjoukkue KPV:n

Illanvietossa
herkut pöydässä
Lauantai-ilta huipentui yhteiseen juhlaan KPV-klubilla.
Annika Aartsen, Carola Myllykangas ja Tuula de Jong olivat
loihtineet KPV:n ja Siemensin
pojille sekä noin 60 aikuiselle

SGS Siemensin ja KPV-95:n joukkueiden pojat valmentajineen yhteiskuvassa Santahaassa pelatun kutsuturnauksen päätteeksi.
erinomaisen illallisen.
Ilta kului hyvän ruuan ja
seurustelun merkeissä lähelle
puolta yötä. Pojat ottivat samantien käyttöönsä Saksasta
saadut MM-kisapallot keskuskentän iltakasteisella nurmella.
Sunnuntaiaamuna
KPV:n
bussi odotti jälleen vieraita
Nukkumatin edustalla. Matka
suuntautui Kalajoen Hiekkasärkille, missä isännät ja
vieraat nauttivat helteisestä
sunnuntaista. Päivä kului JukuJuku -maassa, kylpylässä
sekä rantahietikolla.
Maanantain ja tiistain vieraat
viettivät vesihiihdon, golfin ja

KPV:n akatemia –
porras menestykseen!
Akatemiamme urheilullinen
menestys joukkueena on ollut
hyvä. Ensimmäisenä TASM
vuonna lopputurnauspaikka
menetettiin Jarolle pietarsaarelaisten saatua kolme pistettä pelaamattomasta pelistä,
mutta kahtena seuraavana
vuonna KPV:n akatemia eteni
vakuuttavasti lopputurnaukseen ja sijoittui molemmissa
turnauksissa viidenneksi. Nyt
viidentenä kautena odotukset
ovat taas korkealla ja viimeistään 2008 KPV saavuttaa ensimmäisen akatemioiden SMmitalin. Tänä syksynä KPV:n
akatemia on pelannut tasan
1-1 Jaron kanssa ja voittanut
OLS:in 3-1. Joulukuussa KPV
kohtaa vielä ennen Lapin kiertuetta Vaasan ja Jyväskylän
akatemiat. Seinäjoki ja Kuopion matkapelit ovat vuorossa
ensivuoden puolella. Seuraava
kotiottelu on siis joulukuun 9.
lauantaina kello 16.00, kun
JJK saapuu Kipparihalliin.
Menestys akatemioiden SMsarjassa on nojautunut KPV:n
vahvaan juniorityöhön. Silloin
kun on ollut vahvat ikäluokat,
niin menestystä on tullut. Toisaalta KPV on hienojen valmentajien myötä (Clark, Timo-

nen) osannut myös hyödyntää
juniorityön potentiaalin ja näin
saanut KPV- junioreita hienosti
esille Palloliiton maajoukkuevalmentajien
tarkempaan
seurantaan. Työnjako on selkeä; KPV:n akatemian tehtävä
on kehittää pelaajia yksilöinä
sekä tuoda heidät esille, kun
taas juniorin itse on taidollaan,
asenteellaan ja käytöksellään
hankittava paikkansa auringossa.
Akatemiatoiminta on kallista
toimintaa. Pääperiaate KPV:ssä
on ollut se, ettei normaali akatemiatointa ulkomaanturnauksia lukuun ottamatta saa tuoda
lisäkustannuksia junioreiden
vanhemmille, koska vanhemmat kustantavat jo lisenssein
ja talkootoiminnalla pelaamisen esimerkiksi B-junioreissa.
Kysymys kuluu, mitä hyötyä
akatemiatoiminnasta on seuroille ja miksi ne kustantaisivat
akatemiatoiminnan? Tämä asia
on keskusteltava sekä Suomen
Palloliiton suuntaan että junioreiden vanhempien kanssa
avoimesti ratkaisuun niin, että
toiminnan suuntaviivat selkeytyvät ja akatemiatoimintaa voidaan Suomessa yhteisymmärryksessä kehittää.

Parin viime vuoden aikana
KPV on tietoisesti rakentanut
junioreille portaita, jotka tekevät liigapelaamisen mahdolliseksi. Suunnitelman mukaan
B-juniorit pelaavat SM-sarjaa
ja akatemian rooli on talvikaudella edistää yksilöharjoittelun
ja tasokkaiden pelien kautta
junioreiden kehittymistä, KPVII luo pelitilaisuuksia miesten
sarjoissa ja KPV:n sisarseuran
II divisioona on viimeinen askel ennen pelaamista KPV:
n edustusjoukkueessa. Tähän
rakennustyöhön liittyy myös
se, että KPV:n akatemia siirtyy
KPV juniorit ry:n juniorijaoksen toiminnaksi ja vastuulle.
Juniorijaos uudistaa omaa toimintaansa ja mm. akatemian
päävalmentajan ja suunnitteilla olevan valmennuspäällikön tehtävät istuvat jatkossa
hyvin yhdessä hoidettaviksi.
Antti Ylimäki on lupautunut
kaudeksi 2006 -2007 akatemiavalmentajan tehtävään.
Lisäksi allekirjoittanut siirtyy
akatemian päävastuusta uuden KPV sisarseuran II divisioonan joukkueen toiminnan
aloittamiseen ja kehittämiseen.
Kalle Myllykangas

keilailun sekä shoppailun merkeissä. Tiistai-iltana KPV:n ja
SGS Siemensin pojilla oli vielä
yhteiset harjoitukset, jonka
jälkeen vuorossa olivat haikeat
jäähyväiset.
Kun vieraat seuraavana aamuna suuntasivat kohti Tampereen lentokenttää, oli helppo
uskoa, että heidän isännille
osoittamat kiitokset olivat aitoakin aidommat.
Tulevaisuudestakin puhuttiin
sen verran, että Erlangenista
esimerkiksi tarjoutuu jatkossa
erinomaiset puitteet vaikkapa
KPV:n edustusjoukkueen tai
Akatemian harjoitusleireille, jos
sellaiseen ilmenee tarvetta.

Monelle KPV-95 -vanhemmalle viikko oli raskas mutta
vaivannäkö kannatti. Tässä yhteydessä vielä kerrat tuhannet
kiitokset muun muassa seuraaville: Kokkolan kaupunki, Kokkolan Matkailu ja Arto Jokela,
Hotelli Nukkumatti, Hiekkasärkät Oy ja Harri Vainioniemi,
KPV:n bussijaosto, Ykspihlajan
Reima ja Matti Hourula, Santahaan kenttähenkilökunta sekä
kaikki ne KPV-95-joukkueen
isät ja äidit, jotka eri tavoin
olitte järjestelyissä mukana.
Kun kerran jotain järjestetään,
tehdään se sitten kunnolla!
Jorma Uusitalo

Pallopojan kevyet
Palloveikko-lehti on saanut uuden avustajan Pallopojan, joka
ei taatusti ota kantaa keskuspuistostadionsuunnitelmiin
eikä muihinkaan ajankohtaisiinseuraiisrtokysymyksiin
Avustaja liikkuu aivan toisissa
atmosfääreissä.
Sattuipa kerran, että oli Yhdysvaltain presidentti Geroge
W. Bush vierailulla Kokkolassa. Paikalla oli kaupungin
kerma ja KPV:n johto, jonka
keulassa yksi Nikkanen (nimi
muutettu). Nähdessään Nikkasen Bush totesi:
– Terve Nikkanen, mitä äijä.
No sitähän se Isotaluskin ihmetteli, että mistä se Bush voi
tuntea
Nikkasen. Nikkanen vastaisi
vain, että on tullut käytyä pari
kertaa kalalla.
Seuraavaksi siinä kaupungissa vieraili Vladimir Putin
ja nähdessään Nikkasen hän
sanoi:
– Moro Nikkanen, mitä kuuluu.
Nyt oli Innanen ihmeissään
ja kysyi, että mistä Nikkanen
voi Putininkin tuntea. Nikkanen mutisi käyneensä golfaamassa ja metsästämässä joskus
Putinin kanssa.
– Tunnen minä muuten paavinkin, Nikkanen heitti ohimennen kaupunkilaisille.
Sitä ei KPV:ssakaan uskottu
ja niin johtokunta sopi Vati-

kaanin matkasta Nikkasen,
Kuuselan ja Haldinin (nimet
muutettu) kanssa. Sopimukseen sisältyi ehto, että kumpi
osapuoli on väärässä, maksaa
matkan.
Vatikaanissa paavi piti isolla
aukiolla puhetta 50 000:lle ihmiselle.
Yhtä äkkiä paavi huusi:
– Morjens Nikkanen. Mitä
äijä? Tuu pitään puhetta tänne
mun kanssa.
Nikkanen
meni
paavin
kanssa yleisöjoukon eteen pitämään puhetta.
Palattuaan paikalleen Nikkanen löysi Kuuselan ja Haldinin
tajuttomana.
Elvytettyään heidät, Nikkanen kysyi, että ei kai se nyt
noin kauheaa ole, jos hÄn paavinkin tuntee.
Kuusela vastasi:
– Ei se, mutta kun tossa vieressä oli pari kiinalaista ja ne
kysy multa, että kuka toi pipopäinen vanhus on tossa Nikkasen vieressä.
***
Liigatason pietarsaarelaispalloilija oli vaihtamassa seuraa.
Hän oli tullut työnhakuun
Kokkolaankin. Kun pelaajalta
kyseltiin haastattelussa suosituksia, niin palloilija totesi.
– Onhan niitä. Nykyinen
työnantaja esimerkiksi suositteli, että kannattaisi vaihtaa
työpaikkaa.

