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Sata vuotta jalkapalloilua
Jalkapalloilun suosiolle Kokkolassa löytyy aivan luonnollinen selityksensä, jos vaivautuu tutkimaan vähänkään menneitä aikoja. Tiedetään, että Kokkolassa harjoiteltiin lajia jo 1800 luvun lopulla, mutta ensimmäisestä
ottelusta on kirjoitus lehdissä heinäkuulla 1906. Niinpä
KPV on päättänyt noteerata
asian ja esittänyt Palloliitolle, että alustavasti 8.7. ensi
kesälle merkitty ottelukierros toisi kotiottelun Kokkolaan ja tuolloin tapahtumaa
voitaisiin huomioida tavalla,
johon seuran markkinointijaosto kehittelee puitteet.
Sunnuntai 8.7. 1906 oli todella se päivä, jolloin "Englantilaisen Patteriston" luona Halkokarilla pelattiin ottelu FBK:n ( Frivilliga
Brandkör) ja englantilaisten
merimiesten välillä. Vieraat
voittivat 3-2. Paikallinen lehdistö huomioi ottelun näyttävästi ja lainataanpa eloisasta
lehtiselostuksesta ottelun
tauosta kuvaava selostus: "5
tai jopa 15 minuuttia käytetään valokuvaamiseen, leivosten ja virvoitusjuomien
nauttimiseen".
Ottelua oli kuitenkin edeltänyt jo toukokuussa ÖB.ssä
ollut englantilaisten Fjalar
Geitelin ja mr. Eastonin seuraava kutsu: "Jalkapalloilus-

ta kiinnostuneita henkilöitä
pyydetään saapumaan Palokunnantalolle tiistaina 29.5.
klo 7 i.p. Tiedoksi saatetaan,
että peli on helppo oppia,
mielenkiintoinen ja parasta
voimistelua henkilöille, joilla
ei ole aikaa ja tilaisuutta harrastaa voimistelun opiskelua. F.B.K:n urheiluosaston
jalkapallovalmentaja".
Joissakin yhteyksissä mainitaan, että myös Mottisessa
( Nyk. Citymarketin tuntumassa) pelattiin jalkapalloa
samoihin aikoihin, mutta se
harrastus loppui lyhyeen,
kun maanomistaja käänsi
pellot rukiille.
FBK:n jalkapallo-osasto otti elokuussa 1906 nimekseen
Idrottens Vänner ja se merkitsi ensimmäisen urheiluseuran syntymistä kaupunkiin. IV:n jalkapallotoiminta
siirtyi 1920 perustetulle
GIF:lle, joka 1922 selviytyi
aina SM-semifinaaliin. Vuosi
1921 on kokkolalaisessa jalkapallohistoriassa merkittävä sikäli, että silloin tapahtui
kaiketi ensimmäinen merkittävä hankinta. GIF hankki
riveihinsä
valmentajaksi
Tukholman olympiakisoissa
Suomen maajoukkueen keskushyökkääjänä pelanneen
Jarl "Lali" Öhmanin. Yleisseura GIF:n sisällä syntyi
1924 kiistaa taloudesta ja lii-

Kokkola

an pienen "kakunpalan" saaneet perustivat GBK:n.
Tiedetään, että kaupungin
kielellinen vähemmistö - suomenkieliset - pelasi myös jalkapalloa omassa keskuudessaan jo varhain. Ainakin nimistä päätellen taisivat lahjakkaimmat edustaa IV:tä,
mutta jo 1907 mainitaan IV:n
vastustajan olleen Suomalaisen yhteiskoulun joukkue.
Koulupojilla siis perinteitä
riittää ja saman koulun joukkuehan on sittemmin neljästi voittanut oppikoulujen
Suomen mestaruuden. Suomenkieliset rohkenivat 1930
oman seuran perustamiseen
ja syntyi KPV.
Suomeen
jalkapalloilun
kerrotaan tulleen englantilaisten merimiesten välityksellä ja niin myös Kokkolaan.
Maan ensimmäisinä jalkapallopaikkakuntina mainitaan Sortavala, Viipuri, Helsinki, Kokkola ja Turku. Kokkolasta oli edustus myös Suomen Palloliiton perustavassa
kokouksessa 1907.
Tämä kaikki ja sadan vuoden aikana tulleet saavutukset auttavat ymmärtämään
jalkapalloilun nykyisen aseman Kokkolassa ja myös
kaupungin saaman arvostuksen merkittävänä suomalaisena jalkapallokeskuksena.
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