PALLOVEIKKO Kevät 2008

GREEN FAMILY

Perustettu
12.10.1930
Kunniapuheenjohtaja: Jorma Nikkanen.
Puheenjohtaja: Risto Pouttu.
Hallitus: Pekka Kuusela, Kari Pallaspuro, Vesa Pihlajamaa,
Janne Ylinen, varapuheenjohtaja.
Rahastonhoitaja: Jaakko Innanen.
Sihteeri: Laila Myntti.
Tilintarkastajat: Kuisma Hattunen ja Pekka Nurmi, varatilintarkastajat Vesa Virnes ja Kai Tastula.

Edellisessä Pallo-Veikossa kerroimme vuoden syntymäpäiväuutiset, joten niiden toistoon
ei mennä. Muutenkin alkanut
vuosi on tuonut kovin vähän
tapahtumauutisia
jäsenistön
perhekunnista ainakin PalloVeikon toimituksen tietouteen.
Onneksi on oltu asialla tulevaisuuteen katsoen ja siitä ovat
tiedossa seuraavat iloiset perheuutiset.
Vauvoja. Edellisen Pallo-Veikon jälkeen on tullut vauvarintamalta seuraavat uutiset.
Tyttöjen valmennuksessa ja jalkapallokoulussa mukana oleva
Satu Rantala on yhdessä Juha
Myllylän kanssa kasvattanut
perhettä 14.12. poikavauvalla.
Lisäksi perheessä on Milla-tytär.
Espoossa asuvat Jonna, s. Kauppila ja Jarno Ziprus ovat vahvistaneet 22.1. perhettään toisella
pojalla. Jarno pelasi muutama
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Pekka Kuusela vietti 50-vuotispäiviään 18.3. Onnittelijoiden joukossa oli Pekan A-junioriaikainen valmentaja Matti Järvi, jonka kanssa
muisteltiin mm. reilun kolmenkymmenen vuoden takaista peruskuntoharjoittelua. Joukkue juoksi Patamäen metsälenkkiä ja vuorotellen
kierroksen vetäjänä toimi yksi neljästä valmentajasta. – Silloin pelaajat
olivatkin kondiksessa, totesi Pekka.

Pelimiehet kalamiehinä. Sunnuntaina 20. huhtikuuta iski kuvan 6,2-kiloinen hauki Tuomas Hakalan vas. uistimeen ja yhdessä Jesse de Jongin kanssa nuoret KPV:n pelimiehet saivat otuksen kuiville viiden minuutin väsyttelyn jälkeen. Kuva kertoo sen, että kaikkea vapaa-aikaa
eivät KPV:n nuoret sentään käytä pallon kanssa. Tiettävästi Suntissa
ohikulkutien tuntumassa olevalta kivipadolta pyydystetty vonkale ei
päätynyt pataan kummankaan pojan kodissa. Valitettavasti myös Kalahalli on nykyään muussa kuin alkuperäisessä käytössä. Kerrotaan, että
kyseisen kivipadon valmistuttua siitä olisi pyydystetty kutuhaukia Kalahallin myyntipöydille.

vuosi sitten edustusjoukkueessa
ja Jonna muistetaan ennen
muuta Miss Suomi-tittelistään.
Jalkapalloilun parissa viihtyvät
Veera Kullberg ja Aki Lyyski ovat
vahvistaneet yhdessä oloaan 5.3.
syntyneellä poikavauvalla. Veera
on pelannut KPV:n naisissa ja
Aki on vartioinut miesjoukkueen maalia. Vauvan syntymään
liittyy tieto, joka kuvastaa jalkapallokärpäsen todellista asemaa perheessä. Pojan syntymäpäivänä pelasivat Valioliigassa
West Ham (Kaj-vaarin suosikki)
ja Liverpool (Akin suosikki).
Huhun mukaan pojan nimeksi
oli ehdolla ottelun voittajajoukkueen kapteenin nimi. Ottelun
voitti Liverpool ja sen mukaan
nimeksi olisi tullut Steven (Gerrard), mutta... Tuorein Green
familyyn liittyvä vauvauutinen
tulee Moilasten suunnalta. Edustusjoukkueessa 27 sarjapelin kokemuksen omaava Tuomas sai
yhdessä Kirsi-vaimonsa kanssa
10.4. poikavauvan.

Jaostot:
Edustusjoukkue: Pekka Kuusela pj, Tom Apunen, Peter Haldin, Hannu Ritola.
Juniorijaosto: Jouko Vierimaa pj, Tapio Hakala, Kaj Huuhka, Janne
Iso-Lankila, Kalle Myllykangas, Seppo Peuraharju, Timo Åstrand.
KPV-Akatemia: Kalle Myllykangas pj, Kim Huuhka, Jouko Vierimaa,
Antti Ylimäki.
Naisjalkapalloilu: Peter Haldin, Carola Myllykangas, Laila Myntti,
Harri Seppälä. Jaosto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
Tiedotus- ja markkinointi: Jorma Uusitalo pj, Juha Kola, Pekka Kuusela,
Kari Pallaspuro, Janne Ylinen.
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, Annika Aarntsen, Seija Hattunen,
Leena Luokkala, Carola Myllykangas, Johanna Ojanperä,
Elina Räisälä.
Järjestysmiehet: Kalevi Tyynelä pj, Hannu Helasterä, Pekka Kivelä,
Pekka Kuusela.
Fanit: Tapio Hakala kokoonkutsuja.
Seniorit: Eero Huima, Esa Korhonen, Gunnar Isosaari, Matti Järvi,
Ahti Salo, Eero Vantunen. Jaosto valitsee puheenjohtajan
keskuudestaan.
Neuvottelukunta: Antti Porko pj, Jorma Nikkanen. (Johtokunta
täydentää jaoston).
Edustus SPL:n ja K-P:n piirin kokouksiin: Pekka Kuusela,
Kalle Myllykangas.
Jäsenmaksut: Juniori 10, aikuinen 20 ja kannatusjäsen 200
(sisältää kausikortin) euroa.
Seuran osoite: KPV, Antti Chydeniuksenkatu 71, 67100 Kokkola.
Fax: (06) 8349601
Sähköposti: info@ kpv.ﬁ

Kevään 2008 Pallo-Veikko, joka on julkaisun historiassa numero 74, on
toteutettu seuran tiedotus- ja markkinointijaoston yhteistoimin. Lehti jaetaan Kokkola Jakelun toimesta noin 17 000 kappaleen painoksena jokaiseen kokkolalaiseen talouteen. Lehti on painettu Art-Print Oy:ssa.
Lehteen ovat toimituksellista aineistoa tuottaneet Risto Pouttu, Juha Kola,
Jouko Vierimaa, Tapio Hakala, Laila Myntti, Hannu Laakso, Olli Itälä, Jorma
Uusitalo/kuvat, Heidi Äyhynmäki, Antti Ylimäki ja Voitto Kentala. Lehden
visuaalisesta osuudesta on vastannut Pentti Heikkilä. Yhteydet ilmoittajiin
ovat hoitaneet pääosin Juha Kola ja hallituksen jäsenet.
Kiitokset ilmoittajillemme sekä kaikille lehden rakentamiseen osallistuneille.

Historian havinaa urheilutalon vaiheilta
”Sitä tikulla silmään, joka
vanhoja muistelee.” Se sallitaan, mutta silti jatkoa seuraa.
Tässä julkaisussa on silloin
tällöin lainattu urheilutoimittaja Juhani ”Jukka” Korhosen
niitä pakinoita, joissa hän on
käsitellyt jalkapalloa. Seuraava
pitkähkö poikkeaa tästä linjasta ja se kertoo urheilutalon
syntyvaiheista, jotka monille
nykypolven
kokkolalaisille
ovat tuntemattomia. Pakinaa
kirjoittaessaan Jukka oli jo siirtynyt viettämään eläkepäiviään
Porvooseen, mutta vielä silloin
tällöin pakinoillaan ilahdutti
lukijoita. Seuraava pakina ”Vieraana kotikaupungissa” tarjottiin Keskipohjanmaan lukijoille
27.11. 1986.
”Hyvät ystävät ja monet kylänmiehetkin ovat olleet tietoisia, että pakinoitsija ei ole ollut
jatkuvasti Kokkolassa. Vaan toisinaan vain.
Siksi ei ole ehtinyt tutustumaan kahteen kokkolalaiseen
urheilunähtävyyteen, Kokkolan urheilutalon lisätiloihin ja
uuteen uimahalliin. Kun tämä

selvisi näiden talojen isännöitsijälle Viljo Hattuselle, hän kutsui
tutustumaan. Lehdessämme on
kerrottu tarkkaan molemmista,
mutta ainoana opastettavana
sain kuulla monia yksityiskohtia tarkemmin kuin muuten.
Kierroksen teimme sunnuntaina päivällä – ensin kävimme
monissa aikaisemmilta vuosikymmeniltä tutuissa tiloissa,
jotka ovat nyt monin kerroin
parantuneet saatuaan täydentäviä tiloja. Ihan uusiakin osia.
Kaikki tuo on kerrottu pari
viikkoa sitten esittelyssä ja on
myös viitattu kauppaneuvos
Evald Vainioon urheilutalon
rakentamisen toimeenpanijana.
Muistelen, että silloin puhuttiin
enemmän Nuoriso- ja urheilutalosta.
Taloa kiertäessään ja katsellessaan muistuivat mieleen ajat
1963–64. Silloin oltiin hyvin
huolissaan Kokkolan nuorison
tilanteesta. Monella taholla
tuotiin esille pulma, että nuorisolla ei ole mitään paikkaa
missä viettäisi aikaansa.

Pulma otettiin niin vakavasti,
että päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin. Ei ainakaan tilojen
puutteesta voisi vanhempaa
polvea syyttää. (Tätä kirjoittaessani huomaan toistavani
paljon sitä, mitä Voitto Kentala
kirjoitti avauspäivän aikaan
Keskipohjanmaassa. Mutta ei
voi mitään, että ajatus palautuu
entiseen aikaan, kun sellainen
muistelemisen vika on ollut
kautta aikojen.)
Kauppaneuvos Vainio kiitti
tosiaan erikoisesti kokkolalaisia
”leijonia” talon saamisesta ja
avajaissanoissaan hän kohdisti
kiitoksen myös aatteen ensimmäisille sytyttäjille. Äskettäin
joukostamme
poistuneelle
Juhani Marttilalle ja Olli Telimaalle.
Erikoisesti puhuja kiitti lääninrovasti Johannes Sillanpäätä.
Lääninrovastin ansiota oli,
että Kokkolan seurakunnat
lähti voimakkaasti mukaan tukemaan talon saamista – juuri
nuorison vuoksi.

Nuoriso- ja urheilutalon saamiseksi perustettiin osakeyhtiö
ja sen osakkaiden merkintä
muodostui lähes kansanliikkeeksi.
Suurimman merkinnän 100
000 markkaa tekivät seurakunnat. Kokkolalaiset tehtaat Rikkihappo ja Outokumpu merkitsivät kumpikin 70 000.
Neljänneksi
suurimman
määrän rahaa antoi Kokkolan
Veikot. Sen summa 51.900
markkaa todistaa (kuten eräiden muidenkin epätasaisten
summien antajien laita oli),
että kassan pohjalta kerättiin
rahat viimeistä penniä myöten
ja annettiin kaikki.
Isoimmat osallistujat kärkipäässä olivat toisetkin urheiluseurat. Pallo-Veikot merkitsi
20.100 markalla, GBK 13.900
ja GIF 12.800 markalla. Näiden
edellä oli kuitenkin Kokkolan
Lastentarhan kannatusyhdistys 15.000 markan merkinnällä. 5000 markkaa antoivat Kokkolan Jymy, Rotaryt
ja Leijonat – sen työn lisäksi

mitä he tekivät. Opettajat keräsivät 1500 markkaa, poliisit
ja partiolaiset Tulikokot saman
summan jne.
Tuhannen markan osakkaita
oli paljon ja myös tavallisia yksityisiä kansalaisia pienemmin
summin.
Näin syntyi Kokkolan urheilutalo ja vaikea on kuvitella
Kokkolan urheiluelämää millaista olisi ollut, jos ei sitä olisi
ollut näiden vuosikymmenten
aikana.
Vihkiäisjuhlien pääpuheen
piti eduskunnan puhemies
Kauno Kleemola. Hän lausui
toivomuksen, että Kokkolan
nuoriso täyttäisi tilat. Sunnuntaina sai nähdä, kuinka tämä
toive on täyttynyt. Kyseessä ei
ollut mikään erikoinen tempaus, aivan tavallinen käyttöpäivä, mutta eipä käyttämätöntä tilaa löytynyt. Kaikkialla
oli vilskettä ja elämää.
Sitten siirryttiin isännöitsijän kanssa uimahalliin, mutta
se on jo toinen juttu. Jukka.”

