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PALLOVEIKKO Syksy 2006

Jimmy Johnstone
on poissa

Vuoden 2006 loppuun hinta vain 70 euroa
LAHJAKORTTI
Tämä KPV-lahjakortti oikeuttaa
lunastamaan kausikortin kaudelle 2007
(Ykkönen, Suomen Cup ja harjoitusottelut)

Hinta 70 eur 31.12.2006 asti
Hauskaa Joulua & Uutta Vuotta 2007 !

90 €

Vaihda lahjakorttisi
helmikuusta 2007 alkaen
osoitteesta: Kalustetrio
Ristirannank. 7, Kokkola

Glasgow Celticin kaikkien aikojen parhaaksi pelaajaksi mainittu Jimmy ”Jinky” Johnstone
nukkui pois maaliskuun 13.
sairastettuaan pitkään. Hän oli
syntynyt 30. 9. 1944. Tieto Jimmyn poismenosta tuli tietooni
vasta marraskuun alussa – kiitos ”Ekku” Raatikaisen. Jimmy
Johnstone tulee ainakin joillekin kokkolalaisille tutuksi, kun
muistamme hänen olleen joukkueensa kanssa Kokkolassa
Eurooppa Cupin ottelussa syksyllä 1970. Jimmy itse ei pystynyt tuossa ottelussa pelaamaan
sairastuttuaan flunssaan koleassa Suomessa, vaan lepäsi pelin ajan silloisen hotelli Hanna
Hospitzin (Isokatu 2) vällyjen
alla. Jimmy oli niin arvokas
kimpale Celticille, ettei hänen
terveydellään haluttu leikkiä ja
eihän siihen ollut jalkapalloilullisestikaan tarvetta. Celtic oli
hoitanut cupin jatkopaikan jo
kotiottelussa. Tapaamisemme
oli pelin jälkeisenä iltana, jolloin Jimmy oli jo paremmassa
kunnossa päätellen siitä, että
hänen ensimmäinen utelunsa
liittyi Kokkolan toiseen sukupuoleen.
Tuulennopea ja teknisesti taitava laitahyökkääjä Jimmy
pelasi urallaan 515 virallista
ottelua ja niistä 498:ssa hän
oli mukana aloituskokoonpanossa. Hän teki joukkueelleen
130 maalia. Valtaosa otteluista,

Jimmy Johnstonen vierailu Kokkolassa supistui lähinnä hotelli Hannan
vuoteessa lepäilyyn.
432, oli Skotlannin liigaa tai cupeja ja loput olivat kansainvälisiä otteluita. Skotlannin maajoukkuepaidassa hän esiintyi
29 kertaa.
Minulle suotiin Celticin taholta
tilaisuus tavata Jimmy hotellihuoneessaan. Tapaamisesta
kuin koko Celticin Kokkola-vierailusta kirjoitti persoonallisen
jutun syksyn 1970 Pallo-Veikkoon urheilutoimittaja Juhani
Kentala. Mikä mies Jimmy
on ollut jalkapalloilijana, se

selviää parhaiten lukemalla
sitä laajaa materiaalia, joka
hänestä on laadittu nettiin.
Kannattaa tutustua. Toinen
tähtihetki osalleni Pallo-Veikon
toimittajana tuli neljä vuotta
myöhemmin FC 1. Kölnin vieraillessa UEFA cupissa KPV:n
vastustajana. Olli Peltoniemen
avustuksella tenttasimme syksyn 1974 Pallo-Veikkoon ottelun jälkeen tuoretta maailmanmestaria Wolfgang Overathia
hotelli Vaakunassa.
vote

