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Kauden 2014
PALKITSEMISTILAISUUS
ja 20-vuotis muistamiset

Kokemäen Pallo 20 v
1994 – 2014

Vuonna 1994 perustettiin Ko-
kemäelle uusi, pelkästään jal-
kapalloiluun keskittynyt urhei-
luseura, Kokemäen Pallo. Uu-
den seuran tarkoitus oli kerä-
tä yhden ja saman seuran alle 
kaikki kokemäkeläiset jalka-
pallon harrastajat. KK-V:lla ja 
TeNolla oli molemmilla omat 
jalkapallojaostonsa, mutta pe-
laajien väheneminen pakotti 
tekemään jotain ja ratkaisuksi 
päätettiin  perustaa uusi seura.

Uudessa seurassa perustet-
tiin joukkueita lähes jokaises-
sa ikäryhmässä sekä tytöissä 
että pojissa. Innokkaita pelaa-
jia, huoltajia, valmentajia ym. 
henkilöstöä löytyi runsaasti. 
Tätä työtä Kokemäen Pallo on 
jatkanut viimeiset 20 vuotta ja 
tulee jatkamaan edelleenkin.

Seura on juhlistanut 20-vuo-
tista taivaltaan menneen kesän 

aikana mm. päivätapahtumalla 
kaupungin liikutapuistossa ja 
aikuisille järjestetyillä Pallo-
tansseilla Cafe Kestissä. Mo-
lemmat tapahtumat keräsivät 
mukavasti väkeä paikalle. Täl-
laisia tapahtumia tullaan jat-
kamaan varmasti myös tule-
vaisuudessa.

Tämän lehden suurimman 
työn on tehnyt Ilari Leppänie-
mi. Hän on koonnut ”historii-
kin” Kokemäen Pallon men-
neestä kahdesta vuosikym-
mennestä. Suurena apuna on 
ollut juuri vanhat Kopaus-
lehdet, joista on löytynyt pal-
jon tietoa. Ilarille erittäin suu-
ri kiitos tästä tekemästään 
työstä.

Haluan myös kiittää kaik-
kia seuraamme tukevia yri-
tyksiä ja yhteisöjä. On ollut 
ilo huomata, että myös näinä 

taloudellisesti vaikeina aikoi-
na ollaan valmiita tukemaan 
paikallista lasten ja nuorten 
urheilu-/harrastustoimintaa. 
Suuri kiitoksen lapanen läh-
tee myös kaikille KoPan toi-
mihenkilöille: valmentajille, 
huoltajille, jojoille ja johto-
kunnalle, ilman teitä tämä-
kään seura ei menisi eteen-
päin.

Viimeiseksi muistan kaik-
kia, jotka ovat viimeisen 
20-vuoden aikana olleet mu-
kana seuran toiminnassa. (Ni-
mien luettelemiseen ei tämä 
lehti riittäisi, joten en ala sitä 
tekemään, mutta kaikille yh-
teisesti): KIITOS!

Syksyisin terveisin

Vesku
pj, Kokemäen Pallo ry

Jarmo ja Laura Hämäläinen sekä KoPan 
retrohenkiset verkkarit vuodelta 2000.

Jasmin Bly ja Henni Saarinen toimivat 
juniorien valmentajina vuonna 2005.

Prinsessajalkapalloa uimahallin kentällä vuonna 
2011.

Vuoden 2012 seuratyönteki-
jänä palkittiin Rami Kantola.
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Kahteen vuosikymmeneen 
mahtuu satoja pelaajia, val-
mentajia ja taustahenkilöi-
tä, jotka ovat toiminnallaan 
– tehdyllä maalilla, taktisel-
la ohjeella, myydyllä kios-
kimakkaralla – olleet osana 
paikallista urheilulegendaa. 
Jalkapallo on helppo miel-
tää pelkäksi TV-ohjelmaksi, 
jota katsellaan tiistaisin kak-
koselta Suomisen Tapsan pu-
huessa taustalla. Laji on kui-
tenkin parhaimmillaan ruo-
honjuuritasolla – siellä mis-
sä KoPakin toimii. 

26.9.1994 Kokemäen Sa-
nomat julkaisi ilmoituksen: 
”Kokemäelle perustettavan 
Suomen Palloliiton alai-
sen jalkapalloseuran perus-
tava kokous koulukeskuk-
sen auditoriossa sunnuntaina 

Kokemäen Pallo 
täyttää tänä vuonna 
20 vuotta

2.10.1994 klo 14.00. Kaik-
ki asiasta kiinnostuneet ter-
vetuloa.”

Asiasta kiinnostuneita löy-
tyi reilut kolmekymmentä. 
Kokouksen päätyttyä uusi 
seura oli perustettu ja saanut 
nimekseen Kokemäen Pallo. 
Kokouspöytäkirjan mukaan 
nimeä ehdotti Jorma Menna, 
jota muut kannattivat.

On tärkeää muistaa, ettei 
KoPa syntynyt tyhjän pääl-
le. Kokemäkeläisen jalka-
pallon historia ulottuu pal-
jon pidemmälle, aikaan jol-
loin jalkapalloa oli mahdol-
lisuus pelata kahdessa eri 
seurassa: Teljän Nousussa 
ja Kokemäen Kova-Väessä. 
Kaupungin pelaajamäärät ei-
vät olleet riittävän suuria, 
jotta molemmille olisi saa-

tu tarpeeksi väkeä kentälle. 
Tarinan taustalla oli vanho-
ja asenteita ja erimielisyyk-
siä, mutta KoPan perusta-
mishetkellä ajan katsottiin 
olevan sopiva ”kokoamaan 
kaikki jalkapallon parissa 
Kokemäellä toimivat tahot 
yhteen puolueettomaan seu-
raan”, kuten KoPan ensim-
mäinen puheenjohtaja Pentti 
Janhunen kirjoitti. 

Ensimmäiseen kauteensa 
kesällä 1995 KoPa sai jal-
keille yhdeksän joukkuet-
ta, pikkujunioreista miesten 
sarjaan asti. Kausi oli kaikin 
puolin voitokas: kentällä tuli 
runsaasti voittoja eri ikäluo-
kissa, jäsenmäärä oli kasvus-
sa ja talous kunnossa. Avaus-
kauden vahvimmaksi jouk-
kueeksi tunnustettiin Jorma 

Mennan ja Seppo Haaviston 
valmentama D-82. 

Joidenkin lähteiden mu-
kaan kyseinen joukkue olisi 
pelannut myös koko seuran 
historian ensimmäisen ot-
telun. 82-syntyneiden koh-
taaminen Toejoen Veikkojen 
kanssa on ainakin ensimmäi-
nen, josta on jäänyt luotet-
tava dokumentti jälkipolvil-
le. Kokemäen Sanomien ar-
tikkelin mukaan KoPa voit-
ti ottelun 3-1. Avausmaalin 
– ja näin ollen mahdollises-
ti myös seuran historian en-
simmäisen maalin – teki Er-

Tapio Kangas, Satu Suutari, Ilpo Ruuskanen ja Jorma Menna seuran perustamiskokouksessa vuon-
na 1994.

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Pentti Janhunen (oik.) ja Ilk-
ka Setälä esittelevät KoPan suurarpajaisten pääpalkintoa, Mestari-
mökkiä.

Toiminnanjohtajaksi palkattu Paula Vuorinen hoiti seuran toimistoa 
vuosina 1996-2001.

Vuoden 1996 taitokisojen menestyjät.

Alkuvuosina Kokemäen 
Pallon toimintaa tuettiin 
suurarpajaisilla.



 3KOPAUSLokakuu 2014

no Isomäki. 20 vuotta myö-
hemmin Tulkkilan uuden te-
konurmikentän laidalta ta-
voitettu Erno ei tunnustanut 
muistavansa tapausta. Mutta 
oli se varmaan hieno maali.

KoPan alkuvuodet olivat 
tulosten valossa erittäin vah-
vaa suorittamista. Turnaus-
mitaleja ja hyviä piirisarjasi-
joituksia tulvi ovista ja ikku-
noista. 82-ikäluokka jatkoi 
voitokkaita otteitaan, josta 
hyvä esimerkki on kymme-
nes sija Kai Pahlman –turna-
uksessa, jossa koko Suomen 
parhaat 15-vuotiaat vuosit-
tain kohtaavat. Kun myös 
-83, -85 ja -87 syntyneiden 
joukkueet suoriutuivat va-
kuuttavasti, voi KoPan sanoa 
olleen voittava seura.

Pelaajien voittaessa ottelu-
ja kentillä myös taustalla ta-
pahtui. Keväällä 1998 KoPan 
ja naapuriseura Euran Pal-
lon yhteistyön voimalla Pit-
käjärven yleisurheilukentän 
viereen nousi maapohjahalli, 
joka nosti joukkueiden ym-
pärivuotiset harjoittelumah-
dollisuudet uudelle tasolle. 
Huhtikuun ’98 Kopaus-leh-
den pääkirjoituksessa pu-
heenjohtaja Pentti Janhunen 
kuvaili maapohjahallin ole-
van osoitus yli kuntarajojen 
menevästä yhteistyöstä. 

Maapohjahallin kokoami-
nen oli yli 6000 talkootuntia 
vaatinut ponnistus. Suomen 
Palloliitto muisti sekä EuPaa 
että KoPaa Fair Play –pal-
kinnoilla kiitoksena seuro-
jen välisestä yhteistyöstä jal-
kapalloilun hyväksi.

Vuonna 1999 oli uuden 
puheenjohtajan aika astua 
Janhusen saappaisiin. Pes-
tin vastaanotti Hannu Pihka-
la, joka kommentoi vaihdos-
ta seuraavasti: ” Pentti antoi 
hyvän syötön, pallo on hal-
lussa, tyhjät pois, hakeutu-
kaa pelattavaksi ja tehdään 
maali.” Uuden puheenjoh-
tajan johdolla jatkettiin van-
halla, hyväksi koetulla tiellä.

Maapohjahallin voi sanoa 
olleen seuran taustahenki-
löiden riemuvoitto. Vuositu-
hannen alussa tämä aallon-
harja oli ratsastettu loppuun 
ja KoPa kohtasi taloudellisen 
laman. Tämä pakotti seuran 
muutosten eteen: Pihkala il-
moitti jättävänsä puheenjoh-
tajan paikan ja sai seuraajak-
seen Vesa Mäkisen. Touko-
kuussa 2001 Mäkinen kir-
joitti KoPan purkaneen seu-
raa kehittäneen toiminnan-
johtaja Paula Vuorisen sopi-
muksen. Vuorista kiitettiin 
merkittävästä työstä, mut-
ta todettiin ettei KoPan ko-
koisella seuralla ole edelly-
tyksiä pyörittää toimintaan-
sa maksullisella työvoimal-
la. Mäkinen korosti talkoo-
työn merkitystä seuran tule-
vaisuudelle.

Seuran kokiessa toimiston 
puolella niin voittoja kuin 
tappioita, tapahtui myös ken-
tällä ja sen laidalla. Kuten 
edellä todettiin, olivat Ko-
Pan otteet 90-luvun lopulla 
voitokkaita. Muutamat yksi-
löt ponnistavat vahvasti esiin 

seuran ensimmäisten viiden 
vuoden tapahtumia tutkit-
taessa. Huhtikuussa ’98 uu-
tisoitiin tuolloin 16-vuoti-
aasta Erno Isomäestä, joka 
oli pelannut itsensä Lännen 
aluejoukkueeseen. Saman 
vuoden syksyllä 10-vuoti-
as Jesse Peltomaa palkit-
tiin Vuoden pelaajana lauot-
tuaan päättyneellä kaudella 
143 maalia, rikkoen Sampsa 
Timoskan aiemman seura-
ennätyksen. Mika Multasta 
ja Niko Järvistä muistettiin 
stipendein heidän edustettu-
aan KoPaa Satakunnan pii-
rijoukkueessa. Jari Ekberg 
palkittiin miesten joukkueen 
maalitykkinä, ja sai kiitos-
ta myös valmennustyöstään 
nuoresta, 19-vuoden iästään 
huolimatta. Ekbergin voi sa-
noa päässeen pitkälle jalka-
pallon parissa, sillä kevääl-
lä 2014 julkaistiin hänen 

kirjoittamansa jalkapallon 
MM-kisojen historiaa käsit-
televä kirja, "Kuin taivasta 
koskettaisi”. 

KoPan vanhoista joukkue-
kuvista voi myös bongata 
kokemäkeläistaustaisen kita-
ristin Viljo Rantasen, joka on 
yhtyeineen päätynyt esimer-
kiksi Euroviisu-lavalle…

2000-luvulle tultaessa 
asenteet lasten harrastusta 
kohtaan alkoivat valtakun-
nallisella tasolla muuttua. 
Pikkuhiljaa alettiin puhua 
ennemmin liikunnasta kuin 
urheilusta. 90-luvun puolivä-
lin tienoilla syntyneiden las-
ten aloitellessa jalkapallou-
raansa oli tuloskeskeisyys jo 
muodista pois menevä asia. 
Vielä 80-luvun lapsille vie-
raat fraasit, kuten Nuori Suo-
mi, Kaikki pelaa ja Fair Play 
tulivat osaksi urheiluseuran 
arkisanastoa. 

Myös KoPa lähti omaksu-
maan uutta linjaa. ”Toimin-
tamme tarkoitus on luoda 
mahdollisuus harrastaa lii-
kuntaa muiden kanssa sekä 
antaa nuorille mahdollisuus 
kehittää omia kykyjään omi-
en resurssiensa mukaan ja 
tulla hyväksytyksi omana it-
senään”, kirjoitti puheenjoh-
taja Mäkinen.

Piirin ohjeiden mukaan jo-
kaisessa ikäluokassa laadit-
tiin joukkueen sisäiset peli-
säännöt, joissa määriteltiin 
ryhmän arvoja niin kentäl-
lä kuin sen ulkopuolellakin. 
”Operaatio Pelisäännöt” ni-
mellä kulkenut Palloliiton 
kampanja oli osa uutta Kaik-
ki Pelaa –ohjelmaa. 

Kaikki Pelaa on erittäin 
tervetullut systeemi peliken-
tille. Toivottavasti tämä on 
yksi keino pitää nuoret hy-
vän harrastuksen parissa, 

Seuran palkitsemistilaisuus 1996 – kuvassa Vuoden joukkue, D-84.

KoPan toinen puheenjohtaja Hannu Pihkala (kesk.) 
vuoden 1999 palkitsemistilaisuudessa, oikealla puo-
lellaan Satakunnan piirin nuorisopäällikkö Harri Ka-
nerva.

KoPan kolmas puheenjohtaja Vesa Mäkinen ja moni-
vuotinen toiminnanjohtaja Paula Vuorinen.

KoPan nimissä on pelattu myös salibandya. Kuvassa naisten joukkue vuodelta 
1999.
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kommentoi Jorma Menna 
vuoden 2000 Kopaus-leh-
dessä.

Uudessa ajattelutavassa 
menestys ja otteluiden voit-
taminen oli ikään kuin sivu-
tuote – keskiöön nousivat yk-
silön kehittyminen niin pe-
laajana kuin ihmisenäkin. 

Samoihin aikoihin alkoi 
KoPassa myös selkeä suku-
polvenvaihdos. Alkuvuosi-
en joukkuekuvien vakikas-
vot alkoivat ikääntyä pois 
lehtien sivuilta uusien ikä-
luokkien astuessa remmiin. 
Muutaman vuoden kuluttua 
osa vanhoista pelaajista to-
sin teki paluun miesten jouk-
kueessa.

Tyttöjalkapallo alkoi tehdä 
tuloaan Kokemäelle. Vuon-
na 2000 kokemäkeläisen tyt-
töjalkapallon vahvaksi mie-
heksi kuvailtu Jarmo Hä-
mäläinen kertoi tyttärensä 
Lauran aloittaneen jalkapal-
lon poikien joukkueessa. Sa-
massa artikkelissa hän tote-
si lähimpien tyttöjoukkuei-
den löytyvän Harjavallasta 
ja Porista, ja pohtikin seuran-
vaihdon olevan edessä jonain 
päivänä.

Vuoden kuluttua Hämäläi-
nen kuitenkin poseerasikin 
jo seurahistorian ensimmäi-
sen tyttöjoukkueen valmen-
tajana. Pelaajia joukkueessa 
oli 14 kappaletta.

Tyttöpelaajien määrä seu-
rassa kasvoi vauhdilla – 
vuonna 2003 ”alkuperäi-
nen” tyttöjoukkue oli saanut 
seurakseen kaksi nuorempaa 
ikäluokkaa.

Tyttöjen joukosta on nous-
sut KoPaan useita kovan luo-
kan pelaajia ja lajin parissa 
toimijoita. Riikka Mäkilän ja 
Emmi Torkkelin nimet löyty-
vät seuran Vuoden pelaaja –
kiertopalkinnosta. Moni pe-
laaja toimii aktiivisena edel-
leen KoPan ja EuPan yhteis-
työllä toteutetussa naisten 
joukkueessa – valmentaja-
naan yhä Jarmo Hämäläinen.

Miesten joukkue teki pa-
luun 2003 muutaman vuo-
den poissaolon jälkeen. Poi-
kajoukkueiden lukumäärä 
oli tippunut selkeästi sitten 
perustamisvuosien – tämä 
lienee yksi syy tämän hetki-
seen miesjoukkueen uupu-
miseen. 

C-82 –joukkue sijoittui mitaleille Särkänniemi Cupissa 1997.

1990 syntyneiden ikäluokka Dana Cupissa Tanskassa vuonna 2001.

Jukka Mäkinen (vas.), Jesse Peltomaa, Ilkka Salonen ja Ilkka Kosonen kuuluivat ikä-
luokkansa parhaimmistoon ja pääsivätkin FC Jazziin, maakunnan ykkösseuraan. 

Maapohjahalli valmisteilla KoPan ja EuPan yhteistyön ansiosta. Maapohjahallin juhlallinen avajaisseremonia.

Jalkapallohistorioitsija Jari Ekberg valmensi KoPas-
sa yhdessä mm. Teija Isotalon kanssa. Kuva vuodel-
ta 1998.

07-ikäluokan nykyinen valmentaja Erno Isomäki lu-
keutuu seurahistorian parhaiden pelaajien joukkoon.

Jorma Menna on monella tapaa seuran kasvot – ku-
va miesten joukkueen harjoituksista vuodelta 2009.
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KoPa vietti 10-vuotisjuh-
laansa vuonna 2004. Juhla-
vuonna 90-luvun puolivälis-
sä syntyneiden G9-joukkue 
järjesti perinteikkään Pöysti-
turnauksen. Aarne Pöysti oli 
paikallinen jalkapallolegen-
da, ja turnauspäivä alkoikin 
kotijoukkueen osalta seppe-
leen laskulla miehen haudal-
le Kooman hautausmaalla. 
Päivä oli nuorille pelaajille 
ylpeyden paikka, kun heille 
kerrottiin tämän olevan ta-
vallaan myös 10-vuotiaan 
seuran juhlaturnaus.

Vesa Mäkinen jatkoi pu-
heenjohtajana vuoteen 2005 
asti, jolloin työhön astui 
Jouni Huhtala. Mäkinen va-
litsi seuraajansa itse, ja tuore 
puheenjohtaja totesikin jat-
kavansa edeltäjänsä linjalla. 

Tavoitteena on, että jokai-
sella joukkueella on toimiva 
johto, ja se onkin jo hyvällä 
mallilla. Vanhempia pitäi-
si vain saada lisää mukaan, 
Huhtala kommentoi.

Vuosi 2006 oli aikuis-
ten tasolla seuralle histo-
riallinen sen saadessa en-

simmäistä kertaa jalkeille 
niin miesten kuin naistenkin 
edustusjoukkueen. Nelosdi-
variin osallistunut miesten 
joukkue oli paperilla ennak-
koon kova, varsinkin kun 
FC Jazzissa ja Pallo-Iiroissa 
uraa tehnyt, parhaimmillaan 
ykkösdivarissa pelannut Er-
no Isomäki palasi vanhaan 
seuraansa. Niinikään Jaz-
zin junioreissa pelannut ja 
KoPassa moneen otteeseen 
palkittu Jukka Mäkinen se-
kä puolustuksen johtohah-
mo Kai Laaksonen nousivat 
myös esiin joukkueen ni-
milistasta. Valmennuksesta 
vastasi – kukapa muukaan 
kuin – Jorma Menna.

Naisten joukkue oli mo-
nen vuoden pitkäjänteisen 
työn tulos. Joukkueen runko 
oli hyvin sama kuin jo edellä 
mainitussa seuran historian 
ensimmäisessä tyttöjoukku-
eessa viisi vuotta aiemmin, 
eikä valmentajakaan ollut 
vaihtunut – ohjeita jakoi Jar-
mo Hämäläinen.

Miesten kausi nelosessa 
oli vakuuttava sen hävites-
sä ainoastaan yhden otte-
lun. Edessä oli nousu kol-
moseen. 

Seuran puheenjohtajat: Pentti Janhunen, Hannu Pihkala, Vesa Mäkinen, Jouni Huhtala, Elina Uusiniitty ja Vesa Saari.

Tyttöfutiksen ensimmäisiä askeleita – treenit hiekalla keväällä 2001.
Piirin taitokisoissa menestyneet Riina Mäkilä (vas.) ja 
Laura Hämäläinen.

Italiassa vuonna 2005 KoPan naiset yhteiskuvassa Riminin rannalla San Marino Cupissa. Oikealla valmentaja Jarmo Hämäläinen.
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Aikuisten peleissä riitti pe-
laajia, mutta samaan aikaan 
junioripuolella kävi kato. 
Kaudella 2006 KoPalla oli 
ainoastaan neljä joukkuetta 
poikien sarjoissa: H-8, F-10, 
C-14 ja B-17. Moni ikäluok-
ka jäi ilman joukkuetta – uu-
si, moderni aika sekä lasten 
ja nuorten uudet virikkeet 
tekivät tuloaan, osin harras-
tajamäärien kustannuksella. 

Miesten noustua kolmo-
seen joukkueen päävalmen-
tajaksi tuli Kari Latvanen 
ja Jorma Menna jatkoi apu-
valmentajana. Joukkueen-
johtajana toimi Jorma Iso-
mäki. Sarjan häntäpäähän 
ja jossain asiantuntijapiireis-
sä varmaksi putoajaksi vei-
kattu joukkue pelasi hienon 
kauden ja oli tiukasti muka-
na kärkikahinoissa sijoittuen 
lopulta viidenneksi tasapis-
teissä neljänneksi sijoittu-
neen Pallo-Iirojen2 kanssa. 
Parempaankin sijoitukseen  
olisi ilman loukkaantumisia 
ollut mahdollisuuksia .Erno 
Isomäki voitti sarjan maa-
likuninkuuden ja palkittiin 
Satakunnan piirin kauden yl-
lättäjänä.

Seuraavana vuonna jouk-
kue kuitenkin luopui sarja-
paikastaan katsottuaan, ettei 
pelaajamäärä riitä ja lisäk-
si Kari Latvanen päätti läh-
teä uusiin kuvioihin. Jouk-
kue putosi luovutuksen myö-
tä 5-divisioonaan jonka se 
voitti nousten 4-divisioonaan 
.Erno Isomäki toimi pelaaja-
valmentajana.

Talven aikana kävi selväk-
si että joukkue saisi varmuu-
della vain kentällisen verran 
miehiä. Jorma Isomäki otti 
yhteyttä HNS:aan, jolla oli 
samanlaiset ongelmat. Neu-
vottelujen jälkeen päätettiin 
että seuraava kausi pelataan 
HNS:n nimellä 4-divisioo-
nassa.Valitettavasti yhteistyö 
päättyi yhden kauden jälkeen 
kun HNS lopetti kokonaan 
toimintansa. Niinpä kokemä-
keläisiä pelaa tällä hetkellä 
Euran Pallossa ja Harjaval-
lan Pallossa. Kyselyjä Ko-
Pan miesjoukkueen suhteen 
on tullut ja pienenä toiveena 
onkin että ensi vuodeksi saa-
taisiin joukkue koottua.

Junioriharrastajien mää-
rässä oli edelleen toivomi-
sen varaa KoPan valmistau-
tuessa seuran neljänteentois-
ta kauteen keväällä 2008. 
Seuran johtoon astunut Eli-
na Uusiniitty otsikoikin Ko-
paus-lehden perinteisen pu-
heenjohtajan tervehdyksen 
sanoin ”Lisää junioreita ja 
valmentajia, kiitos!” Tule-
vaisuus antoi kuitenkin välä-
yksiä itsestään, kun jalkeille 
saatiin seuran ensimmäinen 
2000-luvulla syntyneiden 
joukkue. Reilua kymmentä 
innokasta uutta pelaajaa ryh-
tyivät valmentamaan Jasmin 

Bly ja Mika Lavonius. 
Vuonna 2009 juniorihar-

rastajien määrä saavutti aal-
lonpohjansa: ainoastaan kol-
me poika- ja kaksi tyttöjouk-
kuetta kantoi KoPan väre-
jä kyseisenä kesänä, eivätkä 
osa näistäkään ryhmistä var-
sinaisesti retostellut pelaaja-
määrillään.

Naisten joukkueella meni 
kuitenkin lujaa. Onnistunut 
kausi 2008 takasi joukkueel-
le muutaman mutkan kautta 
nousun kolmosdivarista kak-
koseen. Ennen kauden alkua 
Jarmo Hämäläinen toivoikin 
joukkueelle tukea niin kan-

nustuksen, kenttäolojen ko-
hentamisen ja taloudellisen 
tuen kautta – kakkosen pe-
limatkat ovat pitkiä eivätkö 
treeni- ja peliolosuhteetkaan 
saisi olla puuhastelun tasol-
la. Kauden tavoitteeksi jouk-
kue asetti sarjapaikan säilyt-
tämisen. 

2009 Naiset pelasivat siis 
ensimmäisenä kokemäkeläi-
senä joukkueena liiton alais-
ta sarjaa. Silloinen 2 divari 
oli kuitenkin liian kova Ko-
Palle, ja joukkue tippui ta-
kaisin kolmoseen. Futsalin 
puolella menestys oli pa-
rempi, ja Satakunnan piirin-

mestaruus tuotiin Kokemä-
elle. Mestaruuden ansiosta 
naiset pääsivät Suomen Cu-
pin loppupeleihin, sijoittuen 
neljänsiksi häviten pronssi-
pelin 2 – 1.

2010 tavoite oli nousu ta-
kaisin kakkosdivariin, mut-
ta tällä kertaa se ei onnistu-
nut, vaan loppusijoitus oli 
neljäs.  2011 Kopalle tarjot-
tiin kakkosen paikka, kun 
P -Iirot luopuivat siitä. Paik-
ka otettiin vastaan, ja pääs-
tiin jälleen pelaamaan liiton 
alaista sarjaa. Menestystä ei 
tullut, mutta kokemusta si-
täkin enemmän. Kauden lo-

pussa joukkue oli ikävässä 
asemassa, kun osa pelaajista 
ilmoitti lopettavansa, ja osa 
lähti opiskelemaan. Lopulta 
tultiin siihen tulokseen, et-
tä joukkueen toiminta on nyt 
päätöksessä. 

2010 Kopaus-lehdessä uu-
tisoitiin Harjavallan Pallon 
ja KoPan välisestä mahdol-
lisesta yhteistyöstä, koskien 
etenkin vanhempia ikäluok-
kia, joissa kentälle tarvittiin 
kerrallaan jo 11 pelaajaa. 
Ideaa oli vahvasti edistämäs-
sä HaPon uusi puheenjohta-
ja Juhani Parkkali. Yhteistyö 
lähti onnistuneesti liikkeel-
le jo saman vuoden keväänä 
HaPon ja KoPan 1996-syn-
tyneiden C-junioreiden vä-
lillä. Muutama KoPan pelaa-
ja siirtyi kaksoisedustusoi-
keudella HaPoon pelaamaan 
11vs11 piirisarjaa, ja vielä 
pahemmasta pelaajapulasta 
kärsinyt KoPa sai Harjaval-
lasta apuja 7vs7 sarjan pe-
laamiseen. Onnistunut yh-
teistyö takasi kyseiselle Ko-
Pan joukkueelle yhden lisä-
vuoden pelikentillä, ja muu-
tamalle pelaajalle pelipaikan 
tulevien vuosien HaPossa.

Samana vuonna KoPa or-
ganisoi kaksi suurta hanket-
ta: Prinsessafutis ja Maa-
joukkueen jalkapallokoulu. 
Molempien tempauksien tar-
koituksena oli tutustuttaa uu-
sia lapsia jalkapalloon ja 
mahdollisesti tätä kautta el-
vyttää seuran juniorikantaa. 

Prinsessafutis osoittautui 
jättimenestykseksi. Hyvin 

Prinsessafutaajat vetäjineen yhteiskuvassa. Uimahallin kenttä 2010. 

Kari Latvanen, miesten 
joukkueen valmentaja 
2007.

84-ikäluokka turnausmatkalla Vaasassa 1998. 

D12 –tytöt Kokkola Cupissa vuonna 2004.
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mainostettu tapahtuma oli 
tarkoitettu 4-10 –vuotiaille, 
jalkapallosta kiinnostuneil-
le tytöille. Tämän(kin) tyttö-
jalkapallohankkeen vetäjänä 
oli Jarmo Hämäläinen, jon-
ka apuna toimi useita nais-
joukkueen pelaajia. Ohjaaja-
määrän koko tulikin tarpee-
seen, sillä Prinsessafutiksen 
avauspäivänä pelureita saa-
pui paikalle peräti 75. 

Into ei loppunut tähän, 
vaan Prinsessafutiksen ansi-
osta KoPaan muodostui kol-
me uutta tyttöjoukkuetta: 99-
02, 03-04 ja 05-06 syntyneet. 
Kaikkia hankkeeseen osallis-
tuneita ei siis turhaan palkittu 
samana syksynä Vuoden seu-
ratyönteosta – tyttöjalkapallo 
oli taas voimissaan.

Niin pojille kuin tytöil-
lekin suunnattu jalkapallo-
koulu ei myöskään jäänyt 
varjoon. Tapahtumaan otet-
tiin ennakkoilmoittautumi-
sia, jotta kaikille pelaajille 
pystyttiin etukäteen järjes-
tämään Palloliiton järjestä-
mä osallistumispaketti, jo-
hon kuului ainakin pelipaita 
ja pallo. Ohjaamisesta vasta-
sivat KoPan senhetkiset val-
mentajat, jotka saivat kout-
sattavikseen miltei 90 4-10 –
vuotiasta pelaajanalkua. Osa 
jalkapallokouluun osallistu-
jista oli siirtyvä KoPan jouk-
kueisiin pelaamaan, jotkut 

historiassa käännetään jäl-
leen sivu uudelle vuosikym-
menelle.

Perustamispäivästä saak-
ka KoPassa valmentanut ja 
toiminut Jorma Menna nä-
kee seuran tulevaisuuden va-
loisana. Itsekin hän valmen-

Johtokunnan joukkuekuva vuosimallia 2010.

Poysti-turnaukseen vuonna 2004 osallistui 96-ikäluokka valmentaja Marko Leppä-
niemen johdalla.

D13 pojat vuonna 2013 turnauksessa Jyväskylässä.

välittömästi, jotkut muuta-
man vuoden päästä. 

Jalkapallokoulu sai suo-
sionsa myötä jatkoa. Alku-
kesällä 2014 se järjestettiin 
jo viidennen kerran, vetäen 
edelleen hieman yli 50 osal-
listujaa.

Vuonna 2011 nähtiin Ko-
Pan viimeisin puheenjohta-
janvaihdos, kun Vesa Saari 
tarttui työhön. Myös tyttö-
joukkueiden valmennukses-
sa mukana oleva Saari kehui 
KoPan joukkuetilannetta, jo-
ka olikin varmasti suurelta 
osin edellisvuoden hankkei-
den jäljiltä paranemaan päin. 
90-luvulla syntyneiden jouk-

kueita oli jäljellä enää yk-
si, mutta pikkujunnuissa al-
koi olla liikettä, kun 8-, 9- ja 
10-vuotiaat pojat saivat kaik-
ki kasaan todella runsaslu-
kuiset joukkueet. 

Jokainen jalkapallokoulu-
vuosi on tuntunut tuottavan 
ainakin yhden uuden jouk-
kueen KoPan vahvuuteen. 
Kehitys on jatkunut tasaise-
na koko 2010-luvun. Kirjoi-
tushetkellä, 18.7.2014, Ko-
Palla on seitsemän poikien 
ja kaksi tyttöjen joukkuet-
ta. Kahdeksas poikajoukkue 
2010 syntyneille tekee jal-
kapallokoulun myötä tulo-
aan, ja näin KoPan pelaaja-

taa edelleen – 2001-synty-
neiden ikäluokkaa, joka on-
kin seuran viime vuosien 
menestynein joukkue pääs-
tyään kahtena viime kaute-
na piirisarjafinaaleihin. 

”KoPan tilanne näyttää 
tällä hetkellä poikien puo-

lella hyvältä pelaajia ja val-
mentajia riittää joka jouk-
kueeseen, vaikka eihän nii-
tä koskaan liikaa ole. Tyt-
töpalloiluun kaivattaisin 
lisää pelaajia ja samoin 
miesten joukkue olisi ter-
vetullut.”

Kokemäen Osuuspankki ja Kokemäen Lämpö ovat olleet alusta asti Kokemäen Pallon päätukijoita. Vas. kuvassa Osuuspankin puolesta 
vuonna 1998 sopimusta allekirjoittivat pankinjohtaja Matti Ollila ja pankkitoimihenkilö Satu Suutari, KoPan puolesta allekirjoittajana oli 
toiminnanjohtaja Paula Vuorinen (kesk.). Oikeanpuoleisessa kuvassa Kokemäen Lämmön toimitusjohtaja Jukka Järvenpää.  

KoPan naiset osallistuivat Futsalin Suomen Cupin Finaali-turnaukseen vuonna 2013 
Ruotsin Haaparannassa. Joukkue koostui KoPan ja EuPan pelaajista.
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Alueella 
kameravalvonta

KAIKKI PUUTAVARA:
oksat, risut, runko- ja lahopuut,
sahauspinnat, sahausjätteet,
hyvälaatuinen purkupuu jne.

(EI pensasaidat eikä
kyllästetty puu)

Nouto veloituksetta
täysin kuormin
lähialueella.

Huom! Emme ota
vastaan muuta
kuin puutavaraa.
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KAUKOLÄMPÖ tuotanto ja jakelu
POLTTOAINE valmistus ja terminaalipalvelut

Poltettavan PUUTAVARAN VASTAANOTTO

S-marketin runsaista valikoimista joka päivä 
tuoretta ja maistuvaa arkeen sekä juhlaan

S-market Kokemäki
Haapionkatu 14, 
puh. 029 009 6740
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lauantaisin 7–18, 
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Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
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