PALLOVEIKKO Syksy 2005

27

KPV 1930-2005
Puulaakipeli synnytti
uuden seuran
Seuraavien sivujen tekstiaineisto käsittelee pääosin seuran juhlavuoteen nivoutuvaa materiaalia. Juhlavuoden
yksi aikaansaannos olisi ollut 50-vuotishistoriikin jatkoosa, mutta koska se jäi toteutumatta, niin oheinen materiaali palvelee ehkä seuraavaa historiikin tekijää.
Mutta aloitettakoon muistin virkistämiseksi toistamalla kevään 1978 Pallo-Veikko -lehden sivun 7 haastattelulla, joka oli otsikoitu "Tiesitkö tämän KPV:n synnystä".
Toimittajalla oli silloin tilaisuus jututtaa seuran viiden
ensimmäisen vuoden puheenjohtajaa Oskari Niemeä.
Haastattelun muuta aineistoa on hyödynnetty pari vuotta myöhemmin ilmestyneessä 50-vuotishistoriikissa.
Näin kertoi Oskari Niemi syksyn 1930 tapahtumat:
- Se oli niin, että silloin 20-luvun lopulla ja vielä 30-luvun alussakin oli meidän suomenkielisten vaikea saada
poikia kaupungin töihin. Työhönottajat olivat kaikki
ruotsinkielisiä. Tuo kiukutti meitä niin paljon, että menimme eräänä päivänä me Niemen työntekijät Pohjanmaalle ja päätimme siellä, että haastetaan kaupungin
joukkue puulaakiotteluun. Meillä oli kaikki pelaajat suomenkielisiä. Tuon ottelun kulku ja lopputulos antoivat
meille uutta intoa niin, että kutsuimme asiasta kiinnostuneet 12.10. -30 kahvila Maximiin päättämään asiasta.
Sen tuloksena sitten syntyi "vapaamielinen, puolueista ja
kielisuhteista riippumaton" uusi jalkapalloseura".
Tekstissä mainittu Pohjanmaa oli nykyisen Anttilan
paikalla silloin toiminut tukkuliike Pohjanmaa Oy. Oskari Niemen muistin tarkkuutta ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi. Löytyyhän asialle tukea ajan lehdistäkin.
Mielenkiintoinen alkuun lähtö joka tapauksessa seuralle
ja herättää varmaan palloveikoissa ajatuksia tämänkin
päivän tilanteeseen.

Liiton sarjoissa 1945-2005
KPV ilmoittauduttua Suomen
Palloliiton kilpailutoimintaan
sotien päätyttyä 1945 merkitsee se sitä, että taakse jäänyt
kausi oli 61:s. Oheinen taulukko kertoo numerollisen yhteenvedon tuosta ajanjaksosta.
On makuasia, miten sarjaportaita vertaa keskenään,
kun kilpailumuoto on vuosien
saatossa vaihdellut. On mielipiteitä, että esimerkiksi taannoinen maakuntasarja vastaisi nykyistä II divisioonaa ja
Suomensarja puolestaan nykyistä I divisioonaa. Alla olevassa taulukossa II divisioona

ja Suomensarja on yhdistetty.
Oman sarakkeensa muodostavat karsintaottelut, joita on
eräinä vuosina KPV:nkin kohdalle tullut. On karsittu noususta tai putoamisesta. Taulukossa ensimmäinen luku mer-

kitsee pelattuja kausia ja sitten normaalisti ottelut, voitot,
tasapelit, tappiot, maalisuhde
ja pisteet, joiden osalta on syytä muistaa vuosi 1992, jolloin
voitosta rupesi saamaan kolme pistettä.

Maakuntasarja . . 5
56 40- 3- 13
Suomensarja . . . .24 476 224- 84-168
I-divisioona . . . . .13 288 110- 74-104
Mestaruussarja . .19 436 157-112-167
Karsintaottelut . . . . . . . .30 17- 6- 7

257- 80 83
975-827 613
428-393 350
595-629 426
79- 46 40

YHTEENSÄ . . . . .61 1286 548-279-459 2334-1975 1512

KPV 14 kertaa
SM-mitaleilla
KPV:n menestys Palloliiton sarjoissa on täysin vertaansa vailla Keski-Pohjanmaan piirissä.
Vuonna 1956 alkanut mitalitahti on jatkunut tälle vuosituhannelle ja yhteensä KPV on
puolen vuosisadan saatossa ollut eri sarjoissa 14 kertaa SMmitaleilla. Näiden saavutusten
täydennyksenä on vielä Suomen Cupin finaali 1982, jossa
tosin hävittiin Hakalle 3-2.
Miesten osalta mitaliputki
avattiin kultamitaleilla 1969 ja
sitä seurasivat pronssivuosi
1971, hopeamitalit 1973 ja
pronssimitalit 1975.
A-nuoret avasivat mitaliput-

kensa pronssimitaleilla 1956 ja
sitten seurasikin hieno jatko:
pronssia 1965, kultaa 1967, hopeaa 1968, kultaa 1969 ja
pronssia 1974. Mitäpä muuta
tästä ketjusta olisi voinut seurata kuin menestyvä edustusjoukkue.
B-nuoret voittivat SM-pronssia
2003.
D-nuoret voittivat 1998 SPL:n
Aulis Rytkönen turnauksen, jota tosin ei enää tuolloin saanut
nimetä mestaruudeksi.
Nappulat voittivat pronssia
1973 ja 1981 sekä hopeaa 1993
ja kultaa nappulacupissa samana vuonna.

Tämä KPV:n naisten joukkue teki ensimmäisenä naisjoukkueena uusia aluevaltauksia noustessaan mestaruussarjaan syksyllä 1974. Takana vas. Laila Sammallahti, Katariina Niskala, Erja Hujanen, Anna-Maija Ahotupa, Marja Pirttimäki, Elisa Sundell, Karita Harju, Ulla Tuunainen ja valmentaja Heimo Petäjävuori. Edessä:
Eija Annelin, Lilli Salin, Salla Telimaa, Riitta Savolainen, Pia Räikkönen, Leena Suonperä, Mirja Pirttimäki ja
Marianne Rahkola. Lisäksi joukkueessa pelasivat Riitta Perälampi ja Maija Lukkarila.

Valmiuksia SM-sarjoista
KPV:n A- ja B-nuoret ovat ahkeraan yltäneet vuosien saatossa pelaamaan omissa, nykymuotoisissa, SM-sarjoissaan. Menestys näillä tasoilla
on tärkeää myös edustusjouk-

kueen kannalta.
A-nuoret ovat esiintyneet
SM-sarjassa seuraavina vuosina: 1988, 1990, 1991,1992,
1993/ syksy, 1994, 1995, 1996,
1999/ syksy, 2001/kevät, 2002/

kevät, 2004, kevät ja 2005/kevät.
B-nuoret vastaavasti: 1987,
1988, 1990, 1991, 1992, 1993/
kevät, 1995, 1998, 2000/kevät,
2002/kevät, 2003, 2004/kevät.

