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Pallo-Veikossa
vuosien saatossa
Kun takana on pian neljän vuosikymmenen ikään ehtinyt Pallo-Veikko -julkaisu ja tällä kertaa järjestyslukuna 68, voidaan
poimia muistin virkistämiseksi
viime vuosituhannen eräitä artikkeliaiheita lehdestä.
***
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1/1966 Pallo-Veikko syntyi mestaruussarjaan nousun kunniaksi. Olli Telimaa pääkirjoituksessa kaukoviisaasti totesi "Raha
ratkaisee" ja Väinö Paavolainen
puolestaan kertoi "Miten jalkapalloilija syntyy".
2/1967 päähuomio oli sarjapaikan säilyttämisessä ja nuorten
Suomen mestaruudessa.
3/1968 Pentti Jokela esitti toiveitaan artikkelissa "Pelattaisiinpa näin".
4/1969 esitteli paljon muun
juhlamateriaalin ohella peräti
värikuvin Suomen mestaruuden
voittaneet edustus- ja A-nuorten
joukkueet.
5/1970 ja KPV täytti 40 vuotta,
mutta paljon huomiota sai Celtic
ja Eurooppa Cupin ottelut.
6/1971 oli pronssien kesä ja
Pallo-Veikko siirtyi rotaatiolla
painettavaksi ja ilmoituksiakin
sisältävänä tabloid-kokoon.
7/1972 toimittaja Jaakko Raunio Turun Sanomista kirjoitti,
että KPV on "Kuin Jukolan Jussi" ja kesän odotetuin vieras Kupittaalla.
8/1972 kerrottiin Kenth Myntin tulosta KPV:n riveihin ja
Rantakadulle avatusta PalloBingosta.
9/1973 tri Olli Holopainen kertoi Kokkolaan kehiteltävästä urheilupoliklinikasta.
10/1973 kerrottiin hopeavuodesta, esiteltiin 50-vuotias Olli
Telimaa ja haastateltiin Kai
Pahlmania.
***
11/1974 Olli Peltoniemen esittelyn ohella jalkapallon luottamustehtävissäkin korkealle yltänyt maaherra Antti Pohjonen
kirjoitti havaintojaan.
12/1974 merkittävimmät artikkelit olivat maailmanmestari, FC Kölnin Wolfgang Overthin
haastattelu UEFA-cupin vierailulla ja KPV:n naisten nousu
mestaruussarjaan.
14/1975 takana oli pronssinen
kesä ja P-V:n haastateltavana
vuorostaan Aulis Rytkönen sekä
KPV:n ensimmäinen maajoukkuepelaaja Hannu Vainio.
16/1976 KPV:n junioritoiminta
juhli voittamalla joka ikäluokassa piirin mestaruuden ja miehet
voittamalla valtakunnallisen
Viking Cupin.

18/1977 kirjoitettiin 25 vuoden
ikään ehtineestä Pallo-Siskojen
jaostosta.
20/1978
esiteltiin
Anton
Kamphues, hollantilainen pelimies ja "Kippari" Lambergin ihmeellinen pelaajaura KPV:ssa.
22/1979 kerrottiin kuinka Juha Salo luovutti KPV:n pöytästandaarin itselleen Pelelle ja
Pallo-Bingon kiinteistö hankittiin seuralle.
***
26/1981 kirjoitettiin Kokkolan
ensimmäisestä jalkapallo-ottelusta, josta ensi keväänä tulee
100 vuotta ja samassa lehdessä
Martti Kuusela kertoi, että "Kiva peli on jalkapallo"
27/1982 esiteltiin Vesa Mars
"Intin reissumies", joka teki
KPV:lle viisi maalia Ilvestä vastaan.
31/1984 Anna-Liisa Tilus kävi
piristämässä KPV:n markkinointia.
33/1985 "Keke" Armstrong
vahvisti KPV:n edustusjoukkuetta ja kertoi, että "Taistelua ei laiskottelua on joka ottelu 90
minuutin ajan".
36/1986 valittiin Antti Ylimäestä vuoden juniorivalmentaja
ja KPV käynnisti Finn Lassie
Cupin.
40/1988 Veikko Pitkonen esiteltiin vuoden juniorivalmentajana ja Juha Reini toi KPV:lle
pronssia SM-taitokisoista.
42/1989 "Nasta" Jalo Telimaa
kertoi kuinka "Avojaloin jatkettiin, jos yhdet kumitossut eivät
kesää koko kestäneet"
44/1990 esiteltiin palloveikkoja neljässä polvessa: Uno Dahlström, Olli, Sakari ja Petri Telimaa.
46/1991 Markku Mylly nimettiin vuoden juniorikouluttajaksi.
49/1994 Pallo-Veikossa oli laaja artikkeli "Suuri kasvattaja on
poissa" Väinö Paavolaisesta.
53/1996 Pertti Alaja muisteli
"Kalahallin henki pysyy mielessä".
55/1997 kerrottiin Allan Haapasalon 20-vuotisesta työstä
KPV:n piirissä.
56/1998 haluttiin KPV ulos
kuoresta tempaisemalla Vapaa
Potku Kauppatorilla.
57/1999 KPV toimi isäntänä
SnaLL:n
40-vuotisjuhlaturnauksessa.
***
Siinä vain muutama otsikko ja
juttuaihe Pallo-Veikon sivuilta,
eikä välttämättä tärkeimmästä
päästä. Onneksi lehden kaikki
numerot ovat tallella ja itse kunkin luettavissa.

