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KPV–Atlantis FC juhlaotteluna 8.7.

Kokkolassa 100 vuotta jalkapalloa
Heinäkuun viikonvaihteesta 8-9.7. – tulee jalkapallokesän
varmasti yksi tärkeimmistä.
Lauantaina tulee kuluneeksi
päivälleen 100 vuotta Kokkolassa pelatusta, ja aikakirjoihin merkitystä, ensimmäisestä jalkapallo-ottelusta. Sunnuntaina 9.7. Berliinissä ripustetaan voittajajoukkueen
pelaajien kaulaan MM-mitalit.
Kokkolan
juhlaottelussa
ovat vastakkain KPV ja Atlantis FC Helsingistä. Mitä muuta tapahtumaan liitetään, sitä
ei ole vielä tarkemmin päätetty, mutta pelkän pelin varaan
se tuskin jää.
Tuosta ensimmäisestä ottelusta "sunnuntaina klo 1 i.p."
on lehdistössä tarkka selostus.
Vastakkain siinä olivat ruotsinkielinen VPK ja englantilaisten merimiesten joukkue.
KPV:n 50-vuotishistoriikkiin
on käännetty seikkaperäinen
otteluselostus, jossa verbit
ovat preesensissä.
Ottelun tauolla, josta "5 tai
jopa 15 minuuttia käytetään
valokuvaamiseen, leivosten ja
virvoitusjuomien nauttimiseen", englantilaiset johtivat
3-1. Toisella jaksolla kumpikin
joukkue tekee maalin, mutta "
englantilaisten maali on kuitenkin meidän käsityksemme

KPV:ssa nuorten, poikien ja tyttöjen, valmennuksessa on mukana runsaat 50 tästä vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta. Huhtikuulla heidän kaikkien tavoittaminen yhteiseen kuvaan osoittautui mahdottomaksi. Oli
harjoituksia, pelejä vierailla paikkakunnilla ja etäisimmät jopa ulkomailla. Tämä osa oli kuitenkin varannut
kalenteristaan ajan junioripäällikkö Jouko Vierimaan kutsulle.

mukaan paitsio". Kokkolan
joukkue oli: "Coalman (maalivahti) Henrik Slotte, puolustajat Jokela, Hagman, tuki-

miehet: Gösta Sandqvist, Matti Hauki, Ernst Hongell, hyökkääjät: Fjalar Geitel, Lauri
Fremlesson, Uno Sandqvist,

Viktor Fredriksson, Emil Hanhikoski." Pääsylippu ottelua
seuramaan maksoi 50 penniä.
Kokkola oli tuohon aikaan

vielä enemmistöltään vahvasti ruotsinkielinen eikä tarkkaa tietoa ole milloin suomenkieliset pelasivat ensimmäisen ottelunsa. Kokkolaan perustettiin 1910 Suomalaisen
Lyseon Urheiluseura, joka otti
jalkapalloilun ohjelmaansa.
Eli paljon ennen KPV:n syntyä, 1930, myös suomenkieliset pojat pelasivat omana
joukkueena. Kuitenkin KPV:n
yhtenä perustamisen johtoajatuksena oli tarjota pelipaikkoja juuri suomenkielisille pojille. Suomenkielisen enemmistönsä Kokkola saavutti vasta
1945.
Tuosta vuodesta 1906 alkoi
Kokkolan nyt jo sadan vuoden
ikään ehtinyt jalkapallokulttuuri, jonka ehdoton huippuvuosi on ollut 1969, jolloin
KPV voitti miehissä ja A-nuorissa Suomen mestaruudet.
Samaan on yltänyt neljä seuraa: 1952 KTP, 1953 VIFK,
1968 TPS sekä HJK 1981,
1990 ja 1997.
Aikakirjat kertovat jalkapalloilun rantautuneen Suomeen
juuri satamakaupunkien: Turku, Viipuri, Helsinki, Kokkola
kautta. Viidentenä aloittelijoiden joukossa mainitaan Sortavala, jossa seminaarin rehtorina ollut herra Poppius oli lämmennyt lajille.

