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Palloliiton sarjoissa
KPV:n edustusjoukkueen esiintyminen Palloliiton sarjoissa
vuosina 1945-2007 tuottaa
oheisen yhteenvedon. Numerot kertovat järjestyksessä:
pelivuodet, ottelut, voitot, tasapelit, maalisuhteen ja pisteet.
Ehdotonta totuutta yhdistelmä
ei kerro, koska pistesysteemin
on muuttunut (vuonna 1992) ja

vuodelta 1948 löytyy esimerkiksi kaksi loppuyhteenvetoa
sarjojen muuttuessa keväällä
alkaviksi.
Se totuus näiden numeroiden
takaa ainakin löytyy, että ne
pitävät sisällään paljon työtä,
menestystä ja 63 sarjakaudesta
muodostuu jo hyvänlainen perinnekin.

Maakuntasarja.............. 5      56     40-    3-   13     257-    80      83
Suomensarja............... 24    476   224-  84- 168     975-  827    613
Ykkönen...................... 15    340   126-  90- 124     497-  486    414
Mestaruussarja........... 19    436   157-112 -167     595-  629    426
Karsintaottelut..................... 30     17-     6-    7       79-    46      40
YHTEENSÄ................... 63  1626   674-369- 583   2831-2461  1926

Protestoitu
on ennenkin
myös 1946 Reino Hakasalon
tapaus, joka vaikutti nousuhaaveiden romahtamiseen ja
ikävän jälkimaun jätti ´50-luvun lopulla protestointi VIFK:
n kanssa. Ikimuistettavia ovat
Kankaan ”Illen” puuttuminen
Turussa pelaajalistalta ja pelaajanumeron
puuttuminen
Isosaaren ”Gunun” selkämyksestä. Oma hauskuutensa oli
siinä, kun KPV syytti em. ”Gunun” protestiasiassa Kuopion
Elon kapteeninauhaa liian
kapeaksi ja vastustajan tulon
kentälle tapahtuneen myöhemmin kuin säännöt edellyttivät.
”Illen” tapaus aiheutti uusintaottelun, joka hävittiin, mutta
Elo-tapaus taidettiin selvitä
huomautuksella.

Pallo-Siskot valmistivat kesän ensimmäiset peli-kahvit ja makkarat Santahaassa Kippari-hallin eteen pystytetyssä teltassa. Kuvassa työn touhussa ovat Seija Hattunen, Pia Savolainen, Anne Holmbäck ja Johanna
Ojanperä. Pallo-siskoina kesän aikana toimivat myös Sirpa Rita, Leena Luokkala, Ulla Heierman, Tuula De
Jong, Riitta Iivonen ja Elina Räisälä.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Viime kausi ei ollut ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään, jolloin KPV on ollut esillä
Palloliiton vastalausekomiteassa joko toisten tai harvemmin
omasta aloitteesta. Monesti on
takkiin tullut, vaikka asia on
maalaisjärjellä ajatellen ollut
päivänselvä KPV:n eduksi.
Viime vuosina on kurssi ollut
oikeudenmukaisempaan suuntaan, vaikka monet muistanet
vielä taannoisen Nokian Pyry–
tapauksen, jossa vastalausekomitea ”unohti” Palloliiton säännöt. Ensimmäinen tiedossa
oleva protesti on vuodelta 1939.
KPV voitti Suomensarjassa
OPS:n kotona 7-2, mutta tuomittiin jostakin syystä hävinneeksi. Erikoinen oli varmaan

Kestävä totuus
Palloliiton 10. Pallokirjassa vuodelta 1945 kirjoittaa
liittohallituksen jäsen ja koulutuskomitean puheenjohtaja, vaasalainen Hugo Valpas laajan artikkelin otsikolla:
”Jalkapalloilumme Akilles-kantapää: harjoitustoiminnan
järkeistämättömyys.” Kirjasessa artikkelin seuraava
kappale on erotettu muusta tekstistä lihavammalla
tekstityypillä.
Tekniikka on jalkapallopelin a ja o. Ensin pitää osata
pallonhallinta ja vasta sitten toteuttaa taktillisia finessejä. Toisin sanoen ei pidä ryhtyä opettelemaan sisälukua, ennen kuin osaa puustaimet ja sen jälkeen tavaamisen. Vai aletaanko tässä suhteessa jossakin päin opiskelu
päinvastaisessa järjestyksessä?”
Siinäpä totuus, jota vuosikymmenet eivät ole pystyneet
haalistamaan, kuten tämän päivän Ronaldinho, Ronaldo,
Messi ja kumppanit ovat pystyneet meille osaamisellaan
todistamaan.
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