PALLOVEIKKO Syksy 2008

GREEN FAMILY
Yksittäiset uurastajat ovat usein jalkapallon juniorityön käynnistäjiä.
Kokkolassa sellainen oli Väinö Paavolainen.
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Perustettu
12.10. 1930
Kunniapuheenjohtaja: Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja: Risto Pouttu
Hallitus: Jaakko Innanen, Pekka Kuusela, Hannu Laakso, Vesa Pihlajamaa,
Janne Ylinen varapuheenjohtaja.
Sihteeri: Jouko Vierimaa
Jaostojen nimilistat täydentyvät 10.12. -08 mennessä.
Edustusjoukkue: Risto Pouttu pj
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, Tuula De Jong, Seija Hattunen,
Pia Heikell-Tastula, Tiia Ihalainen, Leena Luokkala,
Johanna Ojanperä, Outi Oosi-Overton, Sirpa Rita, Elina Räisälä.
Naisjaosto: Peter Haldin pj, Harri Seppälä, Laila Myntti.
Juniorijaosto: Tapio Hakala pj, Petri Gustafsson, Rolf Mannström, Vesa
Nurmi, Seppo Peuraharju, Kai Tastula, Jouko Vierimaa, Timo Åstrand.
Markkinointijaosto: Hannu Ritola pj, Kari Pallaspuro, Janne Ylinen.
Viestintäjaosto: Jouko Vierimaa pj.
Järjestysmiesjaosto: Pekka Kivelä pj, Hannu Helasterä, Pekka Kuusela,
Hannu Litmanen, Kalevi Tyynelä.
Seniorijaosto: Matti Järvi pj, Voitto Kentala, Esa Korhonen, Matti Leskelä,
Seppo Paavolainen, Jukka Peltoniemi. Asko Rintapää, Asko Sallamaa.

Uudet säännöt ja
10 kunniajäsentä
Oheinen kuva julkaistiin ”Ikimuistoiset jalkapallohetket” -lehtisessä, jota jaettiin Palloliiton 100-vuotisottelun Suomi-Espanja yhteydessä noin tuhannelle kutsuvieraalle. Kaikkiaan kuvia oli tusinan verran. Tätäkin voi
pitää tunnustuksena seuran juniorityölle. Kuvaan liittyi teksti: ”Yksinäiset uurastajat ovat usein jalkapallon
juniorityön käynnistäjiä. Kokkolassa sellainen oli Väinö Paavolainen”. Marraskuussa tulee sata vuotta Väinö
Paavolaisen syntymästä, huomioimisen paikka vai, hallitus/juniorijaosto?
Tämä palstaosuus on kertynyt
vuoden mittaan kaduilla ja kujilla seuran ystäviltä kuullusta,
korvat ja silmät auki pitäen.
Rivit pitävät sisällään tietoja
ilon ja surunkin hetkistä. Seuran osanotto niiden omaisille,
joita suru on kohdannut ja onnittelut tuleville tasavuosia saavuttaville, hääkelloja kuulleille,
vauvan saaneille kuin myös ylioppilaille.
Vauvoja. Sopivasti pelikauden
siirryttyä historian lehdille tuli
viesti, että edustusjoukkueen
joukkueenjohtajan Tom Apusen ja Tytti Virkkalan perhe
kasvoi 11.11. tyttövauvalla
ja näin perheen sukupuolijakauma tasapainottui. Tyttären
sai aikaan 5.11. myös ”Tipin” ja
Kaisan poika Tomi Laitinen yhdessä Marita Niemosen kanssa.
Nuoret asuvat Tampereella.
Vainajia. Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan Pentti Jokelan
poismenosta ja toiminnastaan
palloveikkona. Marraskuun lopulla tuli tieto pitkäaikaisen,

korkeaan ikään ehtineen pallosiskon Martta Kovalaisen poismenosta.

lillä, Leo Jutilalla, Asko Uusitalolla, Rauno Lesosella ja Tuomo
Hautalalla.

Synttäreitä. Isossa KPV-perheessä riittää runsaasti myös
tasavuosille sattuvia syntymäpäiväjuhlia. Toki vain osa on
ns. kansan syvien rivien tiedossa ja onniteltavina. Seuraavassa kerrotaan ainakin muutamia nimiä eli vuonna 2009
synttäripaalulle yltäviä.
85 vuoden paalulle ehtii Kalle
Hongell.
80 vuoteen ehtiviä ovat Esko
Malmivaara, Tenho Heikkilä,
Erkki Karttunen ja Jalo Telimaa.
75 vuotta tulee mittariin Matti
Koivuselle ja Unto Savolaiselle.
70 vuotta tulee täyteen Jerzy
Wojtowitzille, edustusjoukkueen
sympaattinen´80-luvun
puolalainen valmentaja.
60 vuotta täyttävät Gunnar Isosaari, Sakari Kankainen, Aulis
Mäntylä ja Kuisma Hattunen.
50 tulee täyteen Juha Nikulalla,
Tero Isosaarella, Timo Tepse-

Avioon. Hääkelloja on kuluneen vuoden aikana soitettu
edustusjoukkueen KPV-kokeneimmalla pelaajalle Petri Piispaselle ja Jutta Rönnkvistille.
Tahdon ovat toisilleen sanoneet myös ”Unelmien poikamies”, edelliskauden maalivahti
Antti Peltonen ja brittilaulaja
Tina Cousius.
Ylioppilaat. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset kertovat Pallo-Veikkojen juniorijoukosta
valmistuneen
ylioppilaiksi Elisa Nikulan,
Saara Kauppisen, Maria Mäntylän, Joonas Pennasen, Ville
Luokkalan, Matias Nygårdin,
Markus Palosaaren, Teemu
Vuorelan ja Aleksi Kullbergin.
Syksyn kirjoitukset merkitsivät
valkolakkia myös edustusjoukkueen maalitykki Jussi Kemmolle ja aikaisemmin juniorijoukkueissa pelanneille Matias
Pottalalle ja Tom Annalalle.

Marraskuun viimeisellä viikolla pidettiin seuran 78. vuosikokous. Kokous
muisti hiljaisella hetkellä syksyn aikana poisnukkuneita ja seurassa aktiivisesti
aikanaan toimineita Pentti Jokelaa ja Martta Kovalaista.
Henkilövalintojen lisäksi seuran uudet säännöt hyväksyttiin toisessa yleisessä
kokouksessa. Hallituksen työkausi muuttuu kaksivuotiseksi ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Lisäksi tilikausi muutettiin
päättyväksi marraskuun loppuun. Sääntöesitys käy vielä yhdistysrekisterissä
hyväksytettävänä.
Seuran budjetti edustusjoukkueen osalta vahvistettiin 250 000 markkaan,
josta edustusjoukkueen pelaajabudjetti on 125 000 euroa eli 15 000 euroa
pienempi kuin päättyneenä toimintavuotena. Seuran kokonaisbudjettiin sisältyvät aikanaan myös nais- ja juniorijoukkueiden budjettiosuudet.
Vuosikokouksessa nimettiin vuosien tauon jälkeen joukko seuran toiminnassa
pitkään ansiokkaasti vaikuttaneita henkilöitä kunniajäseniksi. Tämä arvonimi
myönnettiin seuraaville kymmenelle: Hajo Weitz, Kalevi Tyynelä, Gunnar Isosaari, Vesa Ruokoja, Kalle Hongell, Kalevi Tiainen, Ahti Salo, Matti Järvi, Kalervo Erkinheimo ja Leo Torppa.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Janne Ylisen,
varainhoitajaksi Jaakko Innasen sekä sihteeriksi Jouko Vierimaan.

Pääsääntöisesti kahdesti vuodessa julkaistun Pallo-Veikon tämä numero on
saavuttanut järjestysnumerollaan – 75:s - jo kunnioitettavan vanhuusiän.
Tämäkin numero on toteutettu tutuksi käyneitä periaatteita kunnioittaen, seuran markkinointi- ja viestintähenkilöitten toimesta. Suurimman urakan ovat
tehneet Tapio Hakala, Voitto Kentala ja Jouko Vierimaa tekstipuolella, Juha
Kola ja seuran hallituksen jäsenet ilmoitusmyynnissä sekä Jorma Uusitalo valokuvaajana. Lehden visuaalisesta eli taittopuolesta on jälleen vastannut
Pentti Heikkilä.
Lehdestä on otettu 18 800 kappaleen painos Art-Printissä ja se jaetaan Kokkola Jakelun toimesta kanta-Kokkolan alueella ja nyt ensi kertaa myös Kälviällä joka savuun.
Lehden toimitusjoukko kiittää yrityksiä, jotka ilmoituksin ovat tukeneet tätä
työtä. Kiitämme myös muita nimeltä mainitsemattomia lehden sisällön monipuolistamiseen vaikuttaneita seuran ystäviä.

Pentti Jokela – palloveikko on poissa
Lokakuun lopulla meidät tavoitti uutinen rehtori Pentti
Jokelan poismenosta. Tuossa
lehtiuutisessa mainittiin lyhyesti, että urheilu oli yksi hänen vapaa-aikansa kiinnostuksensa kohteista. Jalkapallosta ei
siinä erikseen mainittu. PalloVeikolle, palloveikoille ja – siskoille on vuosien varrelta kertynyt niin paljon muistoja
Penttiin liittyen, että on paikallaan tässäkin lehdessä tuoda
esiin kiitollisena hänen työtään
seuran hyväksi.
Pentti Jokelan sydän oli lämmin jalkapalloilulle jo ennen
tuloaan Kokkolan Ammattikoulun rehtoriksi. Kokkolassa
hän pian löysi lajin parista ystäviä ja kertoi seuranneensa
KPV:n edesottamuksia ´60-luvun alusta saakka. Tuo käy
ilmi kolmannesta Pallo-Veikosta vuodelta 1968, jossa hän

kirjoittaa nimimerkillä ” Älkää
ampuko pianistia” laajan artikkelin lajista ja tutkailee KPV:n
edustusjoukkueen pelitapaa.
Tuon kirjoituksen sanoma ei
ole haalistunut vuosikymmenten myötä, mutta laajuutensa
vuoksi sen kopiointi ei ole tässä
numerossa mahdollinen. Sopii
luettavaksi.
Kokkolaan tulleessaan Pentti
Jokela oli vielä siinä iässä, että
hän saattoi pistää nappulakengät jalkaansa ja tuli pelanneeksi
otteluita KPV:n kolmosjoukkueessa. Merkittävimmän panoksensa seuralle hän antoi luottamustehtävissä. Hänet valittiin
johtokuntaan 1962 ja uudelleen viideksi vuodeksi 1965–69.
Tuosta jaksosta hän oli neljä
vuotta seuran varapuheenjohtajana ja sai läheltä kokea seuran toistaiseksi suurimmat menestyksen hetket.

Pentti Jokela oli uskollinen kannustaja KPV:n toiminnassa.
Edustusjoukkue oli luonnollisesti mielenkiinnon pääkohde,
mutta kasvattajana hän seurasi
myös junioritoimintaa aktiivisesti. Ei ollut yllätys, että Kokkolan Ammattikoulussa jalka-

pallolle annettiin merkittävää
arvostusta ja opinahjo nousi
hänen aikanaan mestaruuksillaan ammattikoulujen parhaaksi. Koulun joukkueet koostuivat lähes kokonaan KPV:n
pojista ja se osaltaan toi hänet lähelle seuran junioritoimintaa.
Luottamustoimet
jätettyään hän oli edelleen uskollinen seuran kannattaja, jäsen
ja monesti kokouksiin osallistunut. Monesti oli tilaisuus pelin jälkeen kävellä kotiin yhdessä Pentin kanssa ja käydä
läpi pelitapahtumat hänelle
tunnusomaisen, syvällisen ja
kriittisen pohdinnan kautta.
Minuutit unohtuivat. Kiitosta
hän toki jakoi, mutta ajatusten
taustalta kuulsi sävy, että vielä
parempaan voidaan yltää.
Vuosien varrella on Pentti
Jokelan ajatuksia voitu lu-

kea tämän lehden numeroissa
ja erityisesti on jäänyt mieleen syksyn 1980 haastattelun viimeinen kappale. KPV
oli pudonnut ensi kerran mestaruussarjasta. Lehti kyseli mielipiteitä putoamisen syistä,
joiksi hän määritteli henkisen
kantin ja pohjakunnon pettämisen. Vastauksen loppukappaleesta kuvastuu mielestäni
Pentti Jokela sellaisena kuin hänet opin tuntemaan – ei yksinomaan jalkapallon parissa:
– Jos haluaa olla jatkossakin
huipulla, on harjoiteltava kovaa, hellittämättä. Systemaattista kovaa harjoittelua. Ei lepsuttelua, sillä pelkillä lahjoilla
ei menestytä. Kun on kuntoa,
kestää myös henkinen puoli
eikä tule tehneeksi virheitä pelissä.”
– vote

