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PALLOVEIKKO Syksy 2007

Kaupungin yhteisen edustusjoukkueen
hanke ja edustusjoukkueen vaikea kausi

E

hkä ne olivat kauden suurimmat
jalkapalloaiheiset
puheenaiheet.
Edustusjoukkueen valmistautuminen viivästyi vaikeiden valmentajakuvioiden vuoksi. Mielestäni se ei kuitenkaan ole mikään
selitys, koska valmistautumisaikaa kauteen oli riittävästi tammikuun alusta.
Haluan myös painottaa, että seurajohto
ei missään vaiheessa asettanut mitään
nousutavoitteita vaan kaikki puheet liiganoususta tulivat päävalmentajan taholta. Kevättalvella jo ennen sarjan alkua tuli minulle selväksi mihin olimme
menossa. Kymmenen viimeisimmän
harjoitusottelun saldo ennen sarjan alkua oli yksi tasapeli ja yksi tehty maali
kakkosen Norvallaa vastaan.
Pelisysteemi oli mitä oli ja sarjapelit
jatkuivat samaan malliin. Valitettavasti jouduimme jo toisena kautena
peräkkäin vaikean tilanteen eteen ja
vaihtamaan valmennusvastuuta kesken kauden. Ei tietenkään anna kovin
vakuuttavaa kuvaa pitkäjänteisestä
tekemisestä. Tärkeintä kuitenkin oli,
että syksyllä tapahtui selkeä ryhtiliike ja sarjapaikka varmistui loppujen lopuksi aika helposti. Syksyllä oli
kivempaa katseltavaa, kun pelaajat
olivat pelipaikoilla, jossa he nauttivat
enemmän pelaamisesta ja pystyivät antamaan joukkueelle paremman panoksen. Kiitos valmennuksesta vastanneen
Arto Halosen.
Kesän kuuma aihe oli myös yhteisen
edustusjoukkueen perustaminen Kok-

kolaan. Yrityselämän kädenojennus oli
vertaansa vailla näillä leveysasteilla.
KPV oli valmis yhteistyöhön ja kaikista spekulaatioista huolimatta olen
iloinen siitä, että myös seuran vanhempikin kaarti osoitti vihreää valoa
hankkeelle. Tämä osoittaa, että seurassa ymmärretään yhteistyön merkitys. Parempi katsoa kuin katua.
Vastapainoksi edustusjoukkueen vaikeuksille seuran muut joukkueet antoivat
meille ilonaiheita. Mainittakoon tässä
naisten murskaava ylivoima Kakkosessa ja nousu Ykköseen oli vakuuttava.
B-juniorit antoivat myös ilonaihetta pelaamalla syyskierroksen liigassa.
Iso kysymys, johon meillä ei ole vastausta oli, miten joukkue olisi pärjännyt
mikäli edustuksen mukana harjoitelleet
pojat olisivat harjoitelleet koko kauden
oman joukkueen mukana. Nuoremmissa
ikäluokissa on kasvamassa sellaisia
pelimiehiä ja tyttöjä, joista meillä tulevaisuudessa on vielä paljon iloa. Kiitos tästä kaikille niille vapaaehtoisille,
jotka jaksavat toimia illasta toiseen
näiden nuorten parissa.
Tässä yhteydessä on syytä kiittää
kaikkia seuran toiminnassa mukana
olleita ja yrityksiä jotka taloudellisella
tuellanne olette tehneet kauden 2007
toteuttamisen mahdolliseksi.
Tätä lehteä luettaessa voin todeta, että
tämä projekti on osaltani ohi ja olen
siirtymässä uusiin haasteisiin. Neljä
vuotta sitten olimme tukevasti Kakkosessa ja kaupungin kakkosseura ja kas-

vattajaseuran roolissa. Seurasta lähti
parhaat pelaajat muihin seuroihin. Nyt
voin todeta, että olemme Ykkösessä ja
todella tukevasti kaupungin ykkösseura. Pelaajavirta on kääntynyt meille
positiiviseksi.
Paras esimerkki tästä on Tuomas Uusimäen paluu joukkueeseen. Kiitos tästä
kuuluu kaikille niille henkilöille jotka
olivat mukana käynnistämässä ja tekemässä tätä KPV:n uutta nousua kohti
maamme eliittiä. Teimmehän me myös
kokkolalaista ja suomalaista jalkapallohistoriaa. Näistä asetelmista on uuden
seurajohdon hyvä jatkaa projektia.
Voin myös todeta, että ensi kautta
ajatellen KPV:llä on nyt valmentaja,
johon voimme luottaa. Jarmo Korhosen valmennuksessa pelaajilta vaaditaan yhteiseen asiaan sitoutumista ja
sitä kautta jyvät erottuvat varmasti
akanoista talven aikana. Keväällä tulemme näkemään taistelevat ja kovakuntoiset pelimiehet kentällä. Toivottavasti saamme lähitulevaisuudessa
jälleen kuulla kannattajien viime
kauden historiallisesta Cup-huumasta
tutuksi tulleet huudot IHANAA KPV!!
KIITOS KPV!!
Lopuksi hyvä lukija, jalkapalloa suurempaa asiaa!
Joulun lähestymisen ja Jeesuksen
syntymäjuhlan kunniaksi haluan jälleen perinteisesti muistuttaa Jumalan
suuresta rakkaudesta meitä kohtaan.
Kaikkihan me tiedämme yleisen hätänumeron 112. Mutta mikäli sinua
kohtaa pelko, ahdistus ja vaikeudet,

Jorma Nikkanen jatkaa KPV:ssa kunniapuheenjohtajana.
niin Raamatusta löydät todellisen pelastuksen hätänumeron ja se on psalmi
50:15.
Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua,
ja sinä olet kunnioittava minua.
Siunattua joulua

Arvoisat KPV:n jäsenet ja kannattajat
Lämmin ja nöyrä kiitos luottamuksesta
valitessanne minut seuramme puheenjohtajaksi kaudelle 2008. Lämmin kiitos
myös edeltäjälleni Jorma Nikkaselle,
kunniapuheenjohtajallemme, seuramme
eteen tehdystä arvokkaasta työstä.
Jalkapallotaustaani sen verran, että
se tapahtui tietysti Kannuksen Uran
riveissä 60 –luvun loppupuolelta aina
80 –luvun alkuvuosille saakka. Huippuhetkemme koimme 1976 Suomen
Cupissa, jolloin taistelimme paikasta
kahdeksan parhaan joukkoon. Pelasimme tuolloin V-div. karsintasarjassa.
Hävisimme tuon pelin 0-3 TPV:lle (Tampere) mutta teimme historiaa olemalla
”alimman tason” joukkue, mikä on päässyt näin korkealle cupissa. Lienee tämä
”ennätys” vieläkin voimassa. Nimissäni
on myös Uran ensimmäinen maali pal-

loliiton sarjassa (IV –div.) 1978 Kuntoa
vastaan maineikkaalla Kalahallin kentällä. Kokemusta jalkapallosta on myös
erotuomaritehtävistä III –div. tasolle
asti. Siinäpä sitä palloiluhistoriaani
lyhyesti.
Valmistautuessamme uuteen kauteen
2008, ovat lähtökohtamme hyvät. Meillä
on hyvä valmentaja edustusjoukkueella
sekä lähes valmis pelaajakaarti koottuna yhteen tiiviissä yhteistyössä valmentajan ja seuran pelaajahankinnasta
vastaavien asiantuntijoiden kanssa.
Haastetta meillä toki riittää. Tuloksia ja menestystä odottavat jäsenistön
lisäksi myös tukijamme sekä kotimaakuntamme jalkapalloa rakastava yleisö.
Haasteen on uusi johtokunta ottanut
vastaan. Ensi töiksemme selvitämme
seuran yhteisen tavoitteen (vision),

toimenpiteet (strategian) sen saavuttamiseksi, voimavarat (resurssit) sen toteuttamiseksi ja toimintatavan (ohjauksen). Tähän työhön osallistuvat kaikki
jaostot ja niiden asiantuntevat jäsenet.
Näin toimimalla saamme saman suunnan ja sitoutumisen yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi.
Aika on meidän, ”The Big Green Family”. Nostetaan Kokkolan jalkapalloilun taso niin miesten, junioreiden kuin
naisten osalta nousu-uralle. Tähän suureen vihreään perheeseen kutsun Teidät
kaikki osallistumaan suurella sydämellänne ja toteuttamaan haaveemme!
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta
Vuotta 2008!
Risto Pouttu
Puheenjohtaja 2008

Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja

