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Erkki "Lunki" Telimaa
täsmentäisi sääntöjä
Täsmentää on tässä asiayhteydessä ehkä lievä verbivalinta, kun kuuntelee 85 ikävuottaan lähentelevän KPV:n legendaarisen hyökkääjän Erkki Telimaan ajatuksia jalkapalloilun nykytilasta. PalloVeikon toimittaja kutsuttiin
helmikuisena
iltapäivänä
vaihtamaan ajatuksia Erkin
kodissa pidettävään palaveriin, jonka muina jäseninä olivat Kalle Hongell ja Eero Vantunen, molemmat pelimiehiä
samasta Erkin joukkueesta.
Erkin varsinainen juhlapäivä
ajoittuu toukokuun lopulle.
Parituntisessa palaverissa
käytiin läpi pelimiesten nuoruusvuosien tapahtumia ja aina tähän päivään saakka.
Kaikki he ovat seuranneet
myös nykyisen edustusjoukkueen esityksiä, ei järjestelmällisesti, mutta kuitenkin
ajan hermolla pysyen.
Erkki Telimaata ärsyttää ennen muuta nykyään niin yleinen paidasta repiminen. Punaista korttia pitäisi näyttää
herkemmin. Tästä kärsivät ennen muuta taitopelaajat, joita
nykyjalkapalloilu kaipaa. Paidasta repimistä ei harrastettu
meidän aikana muistelee Erkki ja hän "rustaisi" myös otteluista saatavien pisteiden jakamista enemmän maaleja
suosivaksi. Yleisö tulee katso-

olla jonkinlainen peliasu, mutta kengät oli itse hankittava
vielä edustusjoukkueessakin.
Ensimmäiset kengät muistan
äitini teettäneen suutarilla.
Ottelujulisteitakin väsäsimme
monesti Telimaan Ollin kanssa kahden. Matkareissuilla
elettiin omilla eväillä ja kun
Pietarsaareen mentiin junalla,
niin yleensä eväät loppuivat jo
Pännäisissä, muistelee Kalle.
Maakuntasarjasta aloitettiin
ja pian se ympäristö osoittautui liian heppoiseksi. KPV nousi oitis Suomensarjaan ja aivan sen kärkijoukkueisiin. Oltiin 1949 jopa vähällä nousta
mestaruussarjaan, mutta johtopaikka menetettiin, kun tärkeitä pelaajia muutti kesken
kauden opiskelemaan Helsinkiin ja toiseen seuraan. Pian
tuli eteen myös sukupolvenvaihdos ykkösessä. Kalle Hongell arvelee nopeaa nousua
kansalliseen tietouteen näin:
– Kaipa taustalla oli se taitopohja, joka oli poikasena hankittu kotipihoilla. Jalkapallon
salat olivat syöpyneet selkäytimeen. Mutta tärkeä osuus oli
varmasti myös sillä, että olimme paljon yhdessä muulloinkin. Meillä oli vahva peruskunto. Taktiikan ja tekniikan
harjoittelun lisäksi panimme
painoa myös henkiseen puoleen. Hieman tosin näyttää
olevan nykyään, kun valmentaja lukee paperista ohjeita ja
pelaajan oma mielikuvitus
hukkaantuu. Vauhti on kova ja
siinä menossa ei pystytä tekniikkaa hallitsemaan, sanoo
Kalle, jolle tekniikka oli aina
mieluinen lisäharjoite.
– Itse kartutin osaamista

Rakkaita muistoja pelivuosilta palauttamassa mieliin Eero Vantunen
vas, Erkki Telimaa ja Kalle Hongell.

moihin nähdäkseen hyvää, taidokasta jalkapalloilua, mutta
ennen muuta hienoja maaleja,
sanoo Erkki.
Kyseinen "raati" epäili muutenkin taitopuolen mukana
oloa nykyisessä harjoittelussa.
Enää ei näy sellaista omaehtoista
kotipihaharjoittelua
kuin oli meidän aikana eri
puolilla kaupunkia. Itse harjoittelin omalla ajalla esimerkiksi laukaisutaitoa paljon siten, että isäni, "Pappa" Dahlström heitteli palloja ja minä
vetelin niistä maaleja. Kritiikkiä tuli, jos pallo meni maalin

Kalle Hongell, joukkueen työmyyrä parhaina pelivuosinaan.

käymällä Palloliiton valmentajakursseilla Vierumäellä,
missä sen ajan huippunimet
Niilo Tammisalo ja Aatos Lehtonen valoivat lisäuskoa tekniikan merkitykselle.
Pelaajana taisin olla sellainen tasainen työmyyrä, jonka
yksi kohokohta pelaajana oli
vuosi 1947, jolloin Keski-Pohjanmaa voitti piirien välisen
cupin ja olin mukana tuossa
joukkueessa. Sama toistui piiriltämme
seuraavanakin
vuonna ja joukkueen rungon
muodostivat jälleen KPV:n pelaajat. Siihen muuten loppui
piiricupin tarina.
– Kerran muistan saaneeni
märästä ja raskaasta pallosta
sellaisen tällin, että tajusin
vasta, kun nojailin kulmalippua. Mutta olihan joukkueessa
persooniakin ja yksi ylitse
muiden taisi olla Merikallion
Rexi, maalivahtimme, joka
saattoi vedonlyönnin päätteeksi popsia vaikka partakoneen teriä ja purra juomalasin
palasiksi. Oli siinä meillä ihmettelemistä, kun veri tirskui
suunpielistä, muistelee Kalle.

yli. Ja me harjoittelimme paljon muutakin kuin jalkapalloa. Sannanrannalla oli seiväshyppyä, estejuoksua ja ties mitä, muistelee Erkki.
Pelasimme yleensä avojaloin. Kovia olivat pelit Varvin
ja Sannanrannan välillä. Kerran halusivat Varvin pojat
näyttää meille paremmuuttaan ja uskoivat vielä mahdollisuuksiinsa, vaikka olivat 8-0
häviöllä peliajan umpeuduttua. Halusivat silti vielä jatkaa, mutta kun puolen tunnin
jälkeen olivat jo 16-0 lukemat,
niin se riitti.

Nuo vuodet sodan jälkeen
jalkapallon parissa olivat ihanaa aikaa. Päästiin pelaamaan
ruoholle ja peli kävi. Elin siinä
täysillä ja siitä on kiittäminen
ainakin osin hyvänä säilynyttä kuntoa. Voiko olla parempaa
kasvatuspaikkaa tämänkään
päivän nuorille kuin ansiokasta työtä tekevä seura. Onnellisia saavat pojat ja heidän perheensä olla, muistuttaa Kalle
Hongell ja kertoo kesäisin käyvänsä katsomassa nuorten pelejä, mutta miesten pelit ovat
jääneet vähälle, vaikka urheilukentän vieressä asunkin. Televisio tarjoaa huippupelejä,
joita on hauska seurata.
Kyllähän Kallella on mielipide nykyvalmennuksesta.
Viimeiset parinkymmenen
vuoden ajalta Kalle Hongell
sanoo mielellään ammatikseen metsurin, joka viihtyy sen
työn parissa, ja myös merellä
kalastaen. Mutta tuo metsässä
liikkuminen on harrastuksen
eliittiä, hän määrittelee. Metsäpalsta on Puumalan kunnassa ja vesille hän lähtee
Mallotissa olevalta huvilalta
ja onpa ulkosaaristossa vielä
pieni kalamajakin.
– Voimakkaasti tuli elettyä
harrastukselle, josta oli sitten
hieman hellitettävä, kun perhettä tuli ja vastuu työelämässä kasvoi. Tunnen silti onnistuneeni sovittamaan nämä yhteen ja niinpä voin olla onnellinen jalkapallon parissa vietetyistä vuosista, tunnustaa Kalle Hongell haastattelussa, joka
venähtää tunniksi sovitusta
kolmituntiseksi. Juttutuokion
katkaisee vain lyhyt soitto
metsäpomolta.

Koko perheen
muotitalo
Hela familjens
modehus

Isokatu 13 Kokkola
Storgatan 13 Karleby

Kilpailuttaminen kannattaa!
Pyydä meiltä kilpaileva asuntolainatarjous
nykyiseen tai uuteen lainaasi.
Ostamme myös ylihintaisia kulutusluottoja.
Soita Sampoon 010 512 3404.
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