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Tuomas ja Jonna vuoden pelaajat
Ykköseen vakuuttavan kauden jälkeen noussut naisten
joukkue nimettiin KPV:n pelikauden päättäjäisissä Vuoden
Joukkueeksi. Tunnustuksena
tästä joukkueelle luovutettiin Eeva-Kaarina Lampisen
lahjoittama kookas palkintopokaali. Miesten joukosta
Tuomas Uusimäki valittiin
Vuoden Pelaajaksi KPV:n edustusjoukkueessa. Naisjoukkueesta vastaavan tunnustuksen
sai Jonna Keskitalo. Toimitsijapuolelta merkittävimmän
huomionosoituksen sai Pekka
Kuusela, jolle luovutettiin Palloliiton hopeinen ansiomerkki
numeroltaan 2842.
Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtajan tehtävistä sivuun
jäänyt ja kunniapuheenjohtajaksi valittu Jorma Nikkanen.
Laajassa katsauksessa seuran
viime vuosien toimintaan hän
jakoi tunnustusta toiminnassa
eri lohkoilla mukana olleille.
Tärkein ja minimitavoite, sarjapaikan uusiminen, toteutui
ja se tyydytti seuran johtoa,
minkä lisäksi kauniita sanoja
riitti myös Ykköseen nousseelle
naisjoukkueelle, SM-sarjassa
kokemusta hankkineille Bnuorille, pallosiskoille, järjestysmiehille ja valmennustyössä
mukana olleille.

Tuomas Uusimäki tuli kesken kauden, teki pitkän sopimuksen KPV:n kanssa ja tuli valituksi vuoden pelaajaksi.

KPV:n naisjoukkueen äiti Laila Myntti, vuoden naispelaaja Jonna Keskitalo ja joukkueen vahva taustavaikuttaja Peter Haldin.

Sen lisäksi, että Jonna Keskitalo palkittiin kiertopalkinnolla vuoden naispelaajana,
hän sai myös valmentajan erityispalkinnon. Hänen lisäkseen
Sinikka Vanharanta palkittiin
tehopelaajana, Satu Kivijärvi
ahkerimpana harjoittelijana,
Nina Joukainen lady-pelaajana ja Charger Boats kiertopalkinnolla, Ella Seppälä edistyneimpänä pelaajana, Sara
Myntti hengenluojana, Milla
Vierimaa
luottopelaajana,
Elisa Nikula Petskan pytyllä,
Hanne Ojanperä avainpelaajana, Emmi Alanen taistelijana, Hope Orieka yllättäjänä
ja lisäksi kaikki pelaajat palkittiin muistopalkinnolla.
Vuoden pelaajan tittelin lisäksi Tuomas Uusimäki sai
vastaanottaa kultasepänliike

Niemen lahjoittaman Kultapelaajan palkinnon. Muita palkintojen saajia edustusjoukkueesta olivat Joonas Pennanen
avainpelaajana, Demba Savage
tehopelaajana, Aleksi Paavolainen vuoden tulokkaana, Janne
Suutari gentleman pelaajana,
Ville Luokkala asennepelaajana, Petri Piispanen joukkuepelaajana, Niko Kalliokoski
valmentajan palkinnolla ja
Paco Corr sai vastaanottaa
Petskan pytyn.
Pelikauden päättäjäisiä vietettiin edustus- ja naisjoukkueille KPV-klubilla palkitsemisten ja ruokailun osalta, minkä
jälkeen joukko jakaantui kahtia. Osa siirtyi Kaarleen musiikkiviihteen äärelle ja toinen
puolikas jatkoi kolmatta puoliaikaa toimistolla.

Herrasmiespelaaja
Tuomas Uusimäki
Suomen Cupin finaalin
yhteydessä
palkittiin
joukko pelaajia eri ansioista. Ykkösen herrasmiespelaajaksi nimettiin
kauden perusteella KPV:
n Tuomas Uusimäki.
Naisten puolella KPV:n
Aliya Hadja ja Ella Seppälä palkittiin Klubi-36:
n Emma Juntusen ohella
Suomen Cupin maalikuningattarina. Kaikki
kolme tekivät cupissa
kuusi maalia.

Jarmo Korhonen
KPV:n valmentajaksi
Joensuun JIPPOa neljä kautta
valmentanut Jarmo Korhonen
on KPV:n uusi valmentaja.
Korhosen ja KPV:n välinen
sopimus on mallia 1+1, jossa
kummallakin osapuolella on
mahdollisuus purkaa sopimus
kauden jälkeen.
– Siitä kuitenkin lähdetään,
että saamme Jarmosta vihdoin
pitempiaikaisen valmentajan,
sanoo KPV:n manageri Pekka
Kuusela.
– Me kiinnostuimme Korhosesta jo kesällä, kun JIPPO pyöritti meidät (0-3). Näin lisäksi
vielä Jipon pelin GBK:a vastaan Kokkolassa sekä JIPPO
– KPV –pelin Joensuussa. Tuol-

laista pelaamista haluan myös
Kokkolaan, selvittää KPV:n
manageri Pekka Kuusela.
Korhonen on lähtöisin Pieksamäeltä ja pelasi aikoinaan
Savon Pallossa kakkosdivisioonaa. Valmentajana Korhonen on vetänyt Itä-Suomen
joukkueita, joista viimeisin
pesti oli Joensuussa. Mies on
suorittanut JVK:n ja palkittiin
kurssinsa parhaana. Valmentajakoulutusta Korhonen on saanut myös Englannin jalkapalloliiton FA:n kursseilla.
– Minulle on pelissä tärkeintä pelin tasapaino ja se,
että pelaajat sitoutuvat pelaamaan joukkueena. Materiaali

on tietenkin avainkysymys siihen, miten pelataan, viitoittaa
Korhonen.
Tulevista tavoitteista KPV tai
Korhonen on niukkasanainen.
– Ensimmäiseksi
haluan
oppia tuntemaan pelaajat.
Harjoittelemme hyvin, laadukkaasti ja kovaa. Joukkue tulee
asettamaan omat tavoitteensa,
mutta ne tavoitteet pysyvät
joukkueen sisällä. Töitä tullaan tekemään rajusti ja katsotaan sitten keväällä ketä on
kertomassa tavoitteista, jatkaa
Korhonen.
KPV:n edustusjoukkue lähtee
tulevaan vuoteen 140 000 euron budjetilla.

Jarmo Korhonen (vas) allekirjoitti sopimuksen toimittajajoukon silmien edessä. Omat allekirjoituksensa laittoivat sopimuspapereihin
myös KPV:n tuore puheenjohtaja Risto Pouttu ja Pekka Kuusela.

