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Herkulliset
Äitienpäiväkakut
Läheltä.

Sattuvasti sanottua
Janne Saarinen, jalkapalloilija:

– Olisin voinut mennä Ranskan tai Hollannin
pääsarjaan, mutta sellaisiin joukkueisiin, jotka
eivät taistele mestaruudesta. Nautin enemmän, kun oma joukkue hallitsee peliä ja hyökkää. On kivempi lähteä lauantaisin kentältä
voittajana kuin häviäjänä.
Michel Owen, jalkapalloilija:

– Puolustajan paikalla on oltava koko ajan täydellinen. Siinä olisi ehkä liikaa vastuuta minulle.

ehtoistunut siinä mielessä, että sieltä ostetaan
tiettyjä palveluja rahalla eikä muuten oikeastaan sitouduta ja kiinnitytä siihen juttuun.
Deniz Ozbek, kurdi:

– Kun joukkueessa kunnioitetaan sääntöjä ja
periaatteita, voimme olla kaikkien kanssa yhdessä ja kavereita. Emme pakota ketään ajattelemaan samoin kuin me, mutta joukkueen
sääntöjä pitää kunnioittaa. Se on ehtona.
Niklas Herlin, kolumnisti:

– Tärkeintä olisi pelata siten, että voitetaan.
Viis tyylipisteistä ja näyttävyydestä, viis siitä
hallitaanko ottelua vai ei ja viis siitä pelattiinko omaa peliä vai ei.

– Yritysraha on urheilujoukkueelle parempaa
kuin yksityinen raha (pääsyliput, kausikortit,
kalja, makkara), koska se tulee isommissa paloissa ja edellyttää vähempää hallinnointia. Se
on jopa rippasen verran sivistyneempää kuin
rahvaan raha.

Antti Muurinen, valmentaja:

Urheilulehti Martti Kuuselasta:

– Me ollaan onnistuttu joissakin peleissä näyttävän kauniisti, mutta ei se kauneus ole pääasia. Voitot ovat. Kyllä mä olen valmis vaihtamaan kauniin pelin voittoihin.

– Ylivertainen pelinnäkijä ja pelintuntija, tuntee syvällisesti valmennuksen kaikki osatekijät. Ylivoimainen kansainvälinen kontaktiverkosto.

Antti Niemi, jalkapalloilija:

Diego Maradona, jalkapalloilija:

– Luulen, että futiksessa – niin kuin elämässä
yleensä – saa pitkässä juoksussa sen, mitä suurin piirtein ansaitsee. Jos joku iso seura kiinnostuu, hyvä niin, jos ei, olen enemmän kuin
tyytyväinen siihen missä nyt olen. Muistan aina mistä olen lähtenyt.

– Real Madrid on poispilattujen koirien joukkue.

Juhani Myllyoja, Urheilulehti:

Kari Hotakainen, kirjailija:

– Se (Maradona) muutti pelin, se ikään kuin
mursi totutun järjestelmän. Ihan samoin kuin
hyvä kirja tekee sen, että sen jälkeen ei enää
mieti sitä, miksi sen rakenne oli noin hullu tai
outo tai uusi tai hurja. Yleensä hyvä kirja rakentaa vastaansanomattomasti oman maailmansa, niin kuin Maradona ihan selkeästi.

Eveliina Sarapää, jalkapalloilija:

– Hän (Michael Käld) on hirmu positiivinen
tyyppi ja saanut hyvän hengen joukkueeseen.
Kaikki tulevat mielellään mukaan, koska maajoukkueessa on tosi hauskaa.
Mikko Lappalainen, PK-35: valmentaja:

– Me päästään ensi vuonna (2005) mielenkiintoiseen sarjaan. Vastaan asettuu legendaarisia
joukkueita, kuten Vaasan Palloseura ja KPV.
Onhan se hienoa, että tulee uusia virikkeitä.
Keijo Paananen, valmentaja:

Markus Koivisto, liikunnanohjaaja:

– Kun joukkueella on saunailta, äijät voivat
vaikka pelata korttia, mutta naiset pitävät kaiken maailman nauramisen arvoisia juttuja. Ne
ovat tosi hauskoja. Ihailen suuresti heidän tapaansa toimia ja tehdä joukkuehengestä ainutlaatuinen.

– Jos peliä halutaan nopeuttaa, valmentajien
tulisi oivaltaa, mitä juoksu oikein on.

Cristina Andersson, FM:

Ritva Söyring, KTM:

– Vain kourallinen huipuista pystyy futisuran
jälkeen elämään urheilusta ansaitsemillaan
rahoilla. Siksi kannattaa opiskella.

– Yleisö tekee itse tapahtumasta itselleen nautinnollisen osallistumalla peliin.

– Lahjakkuus ei kanna kovin pitkälle. Ikuinen
ponnistelu, ikuinen paremmaksi pyrkiminen ja
ikuinen suurempien voittojen hakeminen ratkaisee, kuka loppujen lopuksi on voittaja.

Paavo Arhinmäki, jalkapalloilija:

Aki Riihilahti, jalkapalloilija:

– Hjallis teki sen, mikä ei olisi mahdollista missään muualla, paitsi tällaisessa jalkapallon banaanivaltiossa. Myi seuran pahimmalle paikalliskilpailijalle. Me oltiin sitä mieltä, ettei tätä voinut
jättää tähän ja pantiin oma seura pystyyn.

– Parempi valita kentälle yksitoista voittamiseen sitoutunutta pelaajaa kuin yksitoista hyvää pelaajaa.

Pekka Nikulainen, SLU:

Lainaukset on kerätty pääosin Helsingin piirin
erinomaisesta lehdestä, Futis-sanomista.

Harri Heinonen, tutkija:

Asuntolaina edullisesti Aktiasta.

– Seuratoiminta on monella tapaa markkina-

***

Kokkolan kentät ja sisähallit
Jalkapalloperheen muistiin
voidaan siirtää myös muutama vuosiluku Kokkolan jalkapalloilun harjoitusolosuhteiden kehityksestä.
Aikakirjojen mukaan kokkolalaiset
ottivat ensikosketuksen jalkapalloon Punaisen sillan takana ja entisen Vapon korjaamon tuntumassa
olleella "Englantilaisen patteriston" kentällä. Kyseessä lienee ollut,
nykyisin jo lepikoittunut, Halkokarin
kenttä. Sannanrannan puolella oli
pelialue Telimaan huvilan vieressä.
Rautatientorin tulosta jalkapalloilijoiden käyttöön ei ole hallussa
tarkkaa vuosilukua, mutta kaiketi
se on tapahtunut aivan viime vuosisadan alkuvuosina.
1935 valmistui nykyinen keskusurheilukenttä, jolta muuten mielekäs nimi edelleen puuttuu.

1936 urheilukenttä sai katetun
puukatsomon noin 350 hengelle.
1950-luvulla valmistui Ykspihlajan nykyinen urheilukenttä vuosia
kestäneen rakennustyön jälkeen.
1958 KPV rakensi oman harjoituskentän raviradan pohjoispäähän.
1960 Kalahallin hiekkakenttä
otettiin käyttöön alkukesän "jalkapallostadionina".
1964 valmistui urheilutalo ja sen
yhtenä osana maapohjahalli.
1966 valmistui Santahakaan ensimmäinen nurmikenttä.
1969 kaupunki lahjoitti KPV:lle
Patamäen harjoitusalueen kiitoksena tupla-SM:stä.
1971 KPV rakensi Honkapirtin, joka palveli seuraa 1978 saakka.
1973 Santahaka sai huoltorakennuksen sinne 1971 tehtyjen jalkapallokenttien yhteyteen.
1974 paloi keskusurheilukentän

puukatsomo tihutyönä.
1976 uusi katsomo 890 hengelle
saatiin keskusurheilukentän "betonikatsomon" päälle.
1977 Santahakaan kohosi "rättikupla" helpottamaan talvista harjoittelua.
1977 valmistuneella Kirkonmäen
kentällä kisailtiin 1978 Kalevan Kisoja ja kentän keskustaa kaunisti
jalkapalloviheriö.
1978 legendaarinen Kalahallin
kenttä jäi historiaan ja kauden
avaus pelattiin Santahaan hiekalla.
1992 Kuplahalli romahti palveltuaan lähes tuplasti luvattua pitemmän ajan.
1996 Santahakaan valmistui Salosen veljesten toimesta nykyinen
jalkapallohalli.
???? keskuskenttä pyhitetään jalkapalloilulle ja kehitetään kv. vaatimukset täyttäväksi…

