PALLOVEIKKO Syksy 2006

GREEN FAMILY
Tämän otsikon alla kerrotaan
tapahtumista seuran jäsenistön keskuudessa. Tällä kertaa
listasta tuli jo kohtuullisen mittava, ja jatkossa on toivo vielä
paremmasta, kun työn alla olevat ja tälle palstalle sopivat tiedot saadaan seuran papereissa
järjestykseen.

saatiin sitä idearikkaan miehen
apua paljoon muuhunkin. Hän
oli 1956 joukkueen isänä, kun
KPV:n A-nuoret saavuttivat
SM-pronssia – seuran ensimmäisen SM-tason mitalin ja
myös edustusjoukkueen huoltajan tehtävät tulivat hänelle
tutuiksi.

Kevään Pallo-Veikossa onnittelimme jo eräitä palloveikkoja,
joille määrävuodet täyttyvät tai
paremminkin ovat tänä vuonna
täyttyneet. Ja ennen seuraavan
lehden ilmestymistä – on näet
lupa uskoa lehden elämän jatkumiseen – juhlapäiviä monissa
palloveikkohenkisissä kodeissa
tullaan viettämään, muissakin
kuin seuraavissa, jotka ovat tihkuneet toimituksen tietoon.

Kolmas onniteltavamme syntymäpäivän johdosta, keskellä sydäntalvea, on Kaj Lyyski. Kajn
tähänastinen työpanos korostui
ennen muuta ´90-luvulla, jolloin
hän kantoi vastuullisen taakan
ja johti puheenjohtajana seuraa
sen vaikeimpien karikoiden
yli. Myös valmennustehtävät
niin nuorten kuin miestenkin
parissa ovat olleet hänen vastuullaan.

Kevään lehdestä jäi puuttumaan
maininta Pekka Kalliokosken
ehtimisestä 50-vuotispaalulle.
Mutta tarvitaanhan sitä onnea,
menestystä ja terveyttä juhlien
jälkeenkin. Pekan juhlapäivä
oli näet aivan tämän numeron
ilmestymisen alla. Tähän voi
vielä lisätä kiitokset Pekalle
seuran hyväksi tehdystä työstä
niin edustusjoukkueen piirissä
kuin muissakin yhteyksissä.
Jälkionniteltavien listalle voi
lisätä myös Sakari Savolaisen
nimen. Hän tuli tutuksi ´80-luvulla edustusjoukkueen maalivainuisena hyökkääjänä. Teki
18 maalia urallaan ja seuran
maalikuninkaana kesällä 1981
latoi 12 maalia, jossa on peräti
kaksi ”hattutemppua”. Lokakuussa Paajasen Kai pakeni
synttäreitään suuren meren
taakse, mutta kuullun mukaan
onnittelut puhelimen kautta
menevät perille isompienkin
vesien yli. Tässä ne tulevat
painetussa muodossa. Kai oli
´60-luvun alussa maalivahtiryhmässä. Lohtajan lahja KPV:
n edustusjoukkueelle, Mikko
Björkbacka, edusti seuraa 24
virallisessa sarjaottelussa ja
hänkin on lähiaikoina saavuttamassa ensimmäisen juhlavuosien rajapyykin, josta onnittelut.

Onniteltavien ketjuun voidaan
liittää myös Jari Peräneva.
Hän pelasi seuran juniorimyllyn läpi, oli mukana KPV:n Anuorten
pronssijoukkueessa
1974 ja ehti parissa virallisessa
sarjaottelussa esiintyä KPV:n
edustusjoukkueen peliasussa.
Sittemmin olemme tottuneet
näkemään hänet lukuisia
kertoja erotuomaritehtävissä
hyvällä menestyksellä eri sarjatasoilla ja myös KETK:n puheenjohtajana.

Tämän lehden synnytystuskiin takavuosina merkittävän
ja monipuolisen avun antanut
Leo Torppa lienee aikajärjestyksessä seuraava, jota voimme
tasavuosijuhlasta onnitella ja
yhteistyöstä kiittää. ”Lellan”
roolina oli lehden taloudesta ja
valokuvista vastaaminen, mutta

Kevään numeroon ei ehtinyt
tieto uusista ylioppilaista. Heillä
on elämä edessään, mutta opintojen menestyksellinen saattaminen harrastuksen rinnalla on
hieno asia ja ansaitsee tässäkin
lehdessä nimien julkistamisen
ja onnittelut. Kun opiskelut ovat
sujuneet menestyksellisesti tälle
tasolle, sopii toivottaa hyvää jatkomenestystä ja tässä iässä sitä
ollaan jalkapallossakin vielä
välitasanteella. Onniteltavat
KPV-ylioppilaat 2006 ovat Sara
Myntti, Ville Hotakainen, Tuomas Kiiskilä, Tuomo Koskela,
Iiro Leinonen, Mikko Mäkinen,
Antti Paavolainen, Harri Rauhala, Arttu Seppälä, Jimi Tuomaala, Mico Uusitalo, Harri Virnes ja Jyrki Övermark. Lisäksi
KPV-junioreista ammattitutkinnon saivat valmiiksi Matti
Peltola ja Henri Lassila.
Vauvauutisiakin on kerrottavana ja jaettava onnitteluja.
Ensimmäiset lähtevät johtokunnan suuntaan Jenni ja Janne
Yliselle, joiden Verner-poika
sai sisaren. Varsinainen jalkapalloperhe on muodostumassa

Pyry Pensaari, KPV:n kapteeni
vuonna 2028, on onnellisen isän
ja varmaan vaarinkin visioissa.
Sirpa ja Janne Koivistolle, kun
Valtteri-veli näki päivänvalon
kolmen jo KPV:ssa pelaavan sisarensa seuraksi. Janne on liittynyt valmentajien joukkoon ja
hänen peliuransa yksi huippu
oli, kun hän kaikkien aikojen
nuorimpana,
16-vuotiaana,
pisti pallon verkkoon ykkösen
sarjaottelussa Valkeakoskella.
Paula ja Jouko Pensaaresta on
tullut mummu ja vaari, kun
Suvi ja Jaska Pensaari saivat
poikavauvan kesällä Helsingissä. Samoin on onni kohdannut Minna ja Vesa Kalliota, kun
heistä tuli kesällä Hanna-Kaisa
ja Kim Järven poikavauvan isovanhemmat. Kolmas mummovaari-ketjuun liitettävä pari
on Raija ja Markku Piispanen,
kun Marko ja Maarika Piispasen poikavauva tuli maailmaan
juuri pikkujoululahjaksi ja vaarin kertoman mukaan vihreä
peliasu on jo odottamassa. Adventin lahjana saivat Tanja Vähäsöyrinki ja juniorivalmentaja
Jari Kola perheeseen Danielille
siskon.
Tässä yhteydessä voidaan kertoa
perheuutisia myös ulkomailla
pelaavilta KPV-kasvateilta. Tero
Koskelan ja Tuomas Uusimäen
perheissä on jälkikasvua tyttö
ja poika, Miika Koppisella on
tytär ja Jukka Hakalalla poika.
Onnittelut pelimiehille vaimoineen, kun tulosta saadaan aikaan kentän ulkopuolellakin.
Ensi vuoden uutisiin palataan
kevään lehdessä, sikäli kuin
pikkulinnut niitä livertävät.

Vuosikokous
vähin äänin
Marraskuussa
pidetty
seuran vuosikokous rakensi
puitteet seuran 77. toimintavuodelle ilman äänestyksiä,
mutta toki vilkkaasti keskustellen. Henkilövalinnat
sujuivat ripeästi yhdellä
johtokuntaan ja muutamalla
jaostoihin tehdyillä vaihdoksilla.
Eniten
puheenvuoroja
käytettiin toimintasuunnitelmasta ja siihen lisätystä
uudesta edustusjalkapallojaostosta. Tämä kuuden jäse-

nen jaosto tekee ehdotuksia
johtokunnalle ja keskeinen
tehtävä on pitkäjänteisesti
edustusjoukkueen urheilullisella puolella. Akatemiajaosto erillisenä lakkautettiin
ja esitettiin sen tehtävien
siirtämistä juniorijaostolle,
joka myöhemmin omassa
kokouksessaan on sen hyväksynyt.
Talousarvioesitys hyväksyttiin 160 000 euron suuruiseksi, missä on kasvua 15
000 euroa. Jäsenmaksuksi

vahvistettiin 20 euroa ja 100
euroa kannatusjäseniltä, mihin sisältyy kausikortti.
Seuran toimistolla pidetyn liki parituntisen vuosikokouksen puheenjohtajana
toimi Jorma Nikkanen, joka
avauspuheenvuorossa kiitti
jäseniä vuoden uurastuksista ja totesi seuran yltäneen usealla joukkueella
lähelle suurta saavutusta.
Sellaisiksi hän erotti edustusjoukkueen, naiset ja Bjuniorit.
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Puheenjohtaja: Jorma Nikkanen.
Johtokunta: Kalle Myllykangas vpj., Peter Haldin, Jaakko Innanen/rahastonhoitaja, Juha Kola, Pekka Kuusela, Kari Pallaspuro,
Janne Ylinen. Sihteeri: Laila Myntti.
Edustusjalkapallojaosto: Pekka Kuusela, Jorma Nikkanen,
Pekka Nurmi, Juha Reini, valmentaja.
Juniorijaosto: Jouko Vierimaa pj, Markku Piispanen vpj, Kaj
Huuhka, Pauli Hohentahl, Harri Lundell, Kalle Myllykangas,
Seppo Peuraharju, Timo Åstrand, Antti Ylimäki.
Naisjalkapalloilu: Satu Rantala, Laila Myntti, Peter Haldin,
Pauli Hohentahl, Carola Myllykangas, Pekka Nokso-Koivisto,
Harri Ojanperä.
Tiedotus- ja markkinointijaosto: Juha Kola pj, Kuisma Hattunen vpj, Jaakko Innanen, Voitto Kentala, Jorma Uusitalo, Janne
Ylinen.
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, Annika Aarntsen, Seija Hattunen, Leena Luokkala, Carola Myllykangas, Johanna Ojanperä,
Elina Räisälä.
Järjestysmiesjaosto: Kalevi Tyynelä pj, Pekka Kivelä vpj,
Hannu Helasterä, Pekka Kuusela.
Fanijaosto: Tapani Hakala kokoonkutsuja.
Seniorijaosto: Olli Peltoniemi pj, Esa Korhonen vpj, Eero
Huima, Gunnar Isosaari, Matti Järvi, Voitto Kentala, Ahti Salo,
Eero Vantunen.
Edustajat SPL:n ja K-P:n piirin kokouksiin: Juha Kola ja
Pekka Kuusela.
Tilintarkastajat: Kuisma Hattunen ja Veli-Matti Laitinen, varalla Vesa Virnes ja Kai Tastula.

Palloveikko 40-vuotias
Syksyllä 1966 julkaistu ensimmäinen Pallo-Veikko on vuosien
saatossa saanut katkeamattoman jatkon ja niinpä kädessäsi
on jo lehden numero 71. Tämä
selittyy sillä, että lehdestä on
useana vuonna ryhdytty julkaisemaan kaksi numeroa.
Kevätnumero, joka yleensä on
ilmestynyt ennen jalkapallokauden alkua, on painottunut
kertomaan tulevan kauden
tapahtumista ja tavoitteista.
Syysnumero joulun alla on sitten välittänyt lukijalle tietoa
kauden tuloksista sanoin ja kuvin. Sisällössä ei ole pitäydytty
yksinomaan KPV:n omasta
toiminnasta
kertomiseen,
vaan palstatilaa on riittänyt
ulkopuolistenkin mielipiteille,
kuitenkin kaikilta osin jalkapalloiluun liittyen.

katkeamaton jatko lienevät
ainutlaatuisia suomalaisessa
urheiluseuratoiminnassa
ja
ainakin jalkapalloilussa.

Lehden muoto ja koko vaihtelivat ensimmäisinä vuosina.
Myös painosmäärä oli pieni
johtuen siitä, että seura vastasi kustannuksista kokonaan.
Sittemmin ilmoitushankinnan
tultua ohjelmaan on painosta
laajennettu joka kodin jakeluksi Kokkolassa ollen nykyään 17 000. Niin lehden aloitus
kuin ilmestymisen näin pitkä

Jo ennen ensimmäistä PalloVeikkoa voidaan todeta seurassa esiintyneen alan osaamista. Siitä on todisteena
oheinen KPV:n Juniorin kansilehti. Tuon toimitti HeikkiTapio Nieminen vuonna 1958.
Tiettävästi sitä ”Huicca” teki
vain yhden numeron ja kopioimalla tehty painos käsitti
muutaman kappaleen.

Tämä KPV:n jäsenistön toimin aikaansaatu julkaisu on järjestysnumeroltaan jo 71:s. Lehti jaetaan joka kotiin Kokkolassa eli
n. 17 000 kappaleen painoksena. Lehti on painettu perinteiseen
tapaan Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:ssä.
Lehden toimituksellisen sisällön tuottamisesta ovat päävastuun
kantaneet Juha Kola, Jouko Vierimaa ja Voitto Kentala. Ilmoitusmyynnin osalta urakka on ollut Vesa Virneksen, Pekka Kuuselan
ja Tapio Kerolan harteilla. Lehden taitosta on vastannut jälleen
Pentti Heikkilä.
Edellä mainittujen lisäksi talkoihin ovat osallistuneet monet
muutkin seuran jäsenet ja ystävät (!), joille kaikille lämmin kiitos yhteistyöstä.
Pallo-Veikon välityksellä kiitos ennen muuta niille henkilöille,
jotka tässä lehdessä yrityksistään ilmoittamalla ovat tukeneet
Pallo-Veikko -lehden ilmestymistä tälläkin kertaa.
Toivotamme kaikille ystävillemme Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta.
Pallo-Veikon toimitus

