PALLOVEIKKO Kevät 2006

Tämäkö ennätys
KPV:n A-juniorit pelasivat 19.9. 1948 piirisarjaottelun paikallista Friska
Viljoria vastaan. KPV
voitti ottelun 27-0 (15-0).
Tiedot löytyvät joukkueen
kapteenin Eero Vantusen
erinomaisista muistiinpanoista. Mutta onko tämä
maalitehtailu
ennätys
KPV:n joukkueiden historiassa, jos kerrotaan virallisista otteluista ja jätetään ystävyysottelut
huomioimatta ?
Tuossa ottelussa KPV
pelasi seuraavalla joukkueella: Alf Lindqvist,
Erkki Myllykangas - Olof
Saksa, Pentti Tanninen Eero Vantunen - Vihtori
Svahn. Erkki Leppänen Eino Vainio - Veikko Salo Wilhelm Porrassalmi - Juhani Montin.
Maaliseppoina esiintyivät: Wilhelm Porrassalmi
8, Erkki Leppänen 6,
Veikko Salo 5, Eino Vainio
ja Eero Vantunen 3, Erkki
Myllykangas ja maalivahti (!) Alf Lindqvist yhden
kumpikin.

Kokkolan Palloveikot

Tulevaisuuden seura
Tuo otsikko on suora lainaus lehtileikkeestä vuodelta
1949 ja todennäköisesti silloisesta Vaasa-lehdestä. Nimimerkki O.S. ( todennäköisesti
"Omes" Salminen, lehden pitkäaikainen toimitussihteeri
ja KPV:n sihteeri sotavuosina) on haastatellut KPV:n silloista sihteeriä, majuri "Kassu" Kerttusta. Varsin positiivinen haastattelu KPV:n näkövinkkelistä, joten lainataanpa muutama "Kassun"
toteamus.
Toimittajan pyydettyä vastausta KPV:n pelaajapulaan,
vastasi "Kassu":
– Kyllä vaan hyvinkin. Varsinkin keväällä joukkueestamme oli poissa useita. Kaksi oli Niinisalossa, kaksi Helsingissä ja yksi korvessa Pihtiputaalla. Nyt on asia sikäli
parantunut, että korvessa ei
ole enää ketään ja meillä on
hyvät reservit kasvaneet sotaväessä olevien tilalle.
– Joukkueemme kapteeni-

na ja valmentajana on toiminut ja toimii edelleen odontologian kandidaatti Olli Telimaa, jonka isälliset neuvot ja
opastukset alkavatkin kantaa jo hedelmää. Muuten olen
sitä mieltä, että Olli Telimaalla olisi jo vuoro päästä
maajoukkueeseen "kokeilemaan", siksi mainiossa kunnossa poika on nyt syyskierroksella ollut. Toinen joukkueemme tekijä on ktm, mekaanikko , alati hymyilevä Martti Särkijärvi, josta onkin kehittynyt kaikkien keskushyökkääjien kauhu. Ja sitten
maalivahtimme Reksi Merikallio. Hänen hyppysensä
kestävät kovimmatkin laukaukset. Vahinko vain, ettei
Reksi ole päässyt kokeilemaan mihinkään suurotteluun. Kuka sitten esittää
kaunista ja teknillistä peliä.
Se on Kalle Hongell. Ja se, että mies "hakkaa" päällään
perätysten yli 500 kertaa, sanoo jo jotain. Mies on tosi-

taituri sekä teknillisesti että
taktillisesti. Vahinko vain, että olemme näin kaukana jalkapallokeskuksista. Meitä eivät "silmäätekevät" huomaa.
Seuran taloudellisesta tilanteesta "Kassu" toteaa: "
– Kokkolassa on kumminkin seuramme valloittanut
muutamia mesenaatteja, ennen muita tulkoon mainituksi nuorekas kauppaneuvos
Evald Vainio, jonka puoleen
seuramme johtoon tiukan
paikan tullen tottunut kääntymään luottamuksella.
– Tämän pelikauden aikana
on muuten edustusjoukkueemme saanut uuden ulkoasun. Entisen synkän mustan puvun tilalle nim. hankittiin aina Ruotsista saakka
valkeat housut, paita ja vihreä slipoveri. Asu on nyt kaunis ja näkyvä. Samanlaisen
tulemme vähitellen hankkimaan kaikille joukkueillemme kunhan vain varat myöten antavat.

Pelimiehen päiväkirjasta
Pallo-Veikon toimitus sai tutustua mielenkiintoiseen aineistoon edustusjoukkueen
otteluista kesällä 1947. Tuo
kesähän oli niitä vuosia, jolloin uusi sarja käynnistyi loppukesästä ja päättyi seuraavan vuoden alkukesästä. KPV
oli alkukevään kahdella kierroksella varmistanut pääsyn
Suomisarjan karsintaotteluihin ja niistä alkavat tuon mielenkiintoisen
päiväkirjan
muistiinpanot. Aineiston luovutti Pallo-Veikon käyttöön
Kalle Hongell – seuran tekniikkataituri ´40-luvulla ja
puheenjohtaja 1963. Hän ei
muistanut kuka muistiinpanot on laatinut, mutta ei
myöskään tunnustanut mustekynällä kirjoitettua käsialaa omakseen. Kalle Hongell
toki kuului tuohon aikaan
edustusjoukkueen vakiomiehistöön. Kuinkahan moni tämän päivän pelaaja pitää vastaavaa muistoksi tuleville
kiikkutuolivuosilleen, mutta
annetaanpa päiväkirjan kertoa.
8.6. -47 Hangon IK–KPV
"Hangon kenttä kulunut, hieman kova ruohokenttä. Sää
lämmin ja aurinkoinen. Yleisöä n. 500-600 henkeä. Peli tavattoman raskas kestäen kaksinen jatkoineen yhteensä 2
1/2 tuntia. Suonenvetoa
useammilla pelaajilla. Vauhti
luja alusta pitäen väsymykseen saakka. Huolimattomuutta ja epäonnea laukauksissa. Harvinaisen reilua peliä ja esimerkillistä urheiluhenkeä ollakseen karsintapeli. Kaunis kiitos isännille.
Majoitus Villa Karenissa
kylpyrannalla kauniilla paikalla. Tutustuimme vesitornista Hangon ympäristöön ja
vesialueisiin.
Junamatkat
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raskaat III-luokan päivävaunussa istuen".
Ottelun varsinainen peliaika päättyi 2-2 (1-1) ja toisella
jatkoajalla KPV teki kaksi
maalia. Lisäksi mainitaan
maalintekijöinä Sulo Ruoho 1,
Erkki Telimaa 1, Olli Telimaa
1 ja oma mies 1. Mukana on
joukkueen kokoonpano ja turkulaisesta erotuomari Helge
Aallosta maininta "Hyvä joskin joku paitsiotulkinta ihmeellinen".
15.6. -47 KPV–Hukat
"Ottelu uudella urheilukentällä. Kaunis, aurinkoinen ja
lämmin sää. Yleisöä n. 1500 !
Ottelu verraten helppo alkujännityksen jälkeen. Etenkin
toisella puoliajalla luisti peli
erinomaisesti. Nousimme vihdoinkin Suomensarjaan kovan työn jälkeen. Hukat 1
rang.potku. Rexi torjui hyvin.
KPV 1 rang.potku. Heru pisti
sisään toisella yrit."
Maaleista vastasivat Erkki
Telimaa 4, Sulo Ruoho 1 ja Kalevi Tiainen 1. Kokoonpanoluettelon jälkeen on maininta:" Kevätkierroksen pelit
päättyneet tähän. Menestys
ollut erinomainen. Otteluita 8
kpl, jotka kaikki päättyneet
voittoomme".
Ennen uuden sarjan käynnistymistä kesän hyviä olosuhteita hyödynnettiin pelaamalla useita kansainvälisiä
otteluita sekä piirisarjaa ja
SPL:n piiricupia.
3.8. -47 KPV–VPV
"Ottelu urheilukentällä. Ruoho hyvässä kunnossa. Yleisöä
n. 800 henkeä. Paavolainen
loukkaantui n. 15 min:n pelin
jälkeen ja poistui kentältä.
Ruoho loukkaantui myöhemmin. Toisella puoliajalla Telimaa II (Erkki = toim.lis.)

loukkaantui ja joutui hetkeksi kentän laidalle. Kova ja jännittävä peli."
KPV:n voittomaali, 1-0, teki
Olli Telimaa ja tuomarina
"Saarukka GBK".
10.8. WP-35–KPV
"Tämän kesän surkein esityksemme Varkauden hiekkakentällä. Varamiehinen ja
rampa joukkue. Työvoitto
meille, mutta Varkaus teki
maalit. Yleisöä n. 200 henkeä.
Autoilla Pieksämäelle heti ottelun jälkeen, mutta silti myöhästyimme junasta."
WP-35 voitti 3-1 ja KPV:n
maalista vastasi Olli Telimaa.
17.8. -47 KPV–SePS
"Tavattoman jännittävä voimainkoitos urheilukentällä,
nurmikko
loistokunnossa.
Olimme alussa 2 maalia jäljessä, mutta saimme kuin
saimmekin voiton. Loistavia
maalitilanteita
pilasimme
kehnoilla laukauksilla tusinoittain. Yleisöä 900-1000
henkeä. Ottelun jälkeen illalliset. Rexi parhaana pelaajana sai pytyn. Samoin Martti
tunnustuksena lupaavasta
pelistä. Kukin pelaaja sai lisäksi pikkupytyn muistoksi,
kuten myöskin valmentaja."
KPV voitti 4-2 (1-2) ja kaikki
maalit teki Olli Telimaa.
24.8. -47 KPT–KPV
Ottelusta ei ole selostusta tai
muistiinpanokirjasta se on repäisty irti. Pelin voitti KPT 21 ja KPV:n maalin teki Erkki
Telimaa.
31.8. -47 KPV–KaPa
"Ottelu tasainen ja jännittävä, vauhtia koko ajan pelissä.
Voitimme ansaitusti. Yleisöä
n. 1000 henkeä."
KPV voitti ottelun 2-1 ja

maaleista vastasivat Martti
Särkijärvi ja Erkki Telimaa.
7.9. Ilves-Kissat–KPV
"Pyynikin urheilukentällä,
sää lämmin ja aurinkoinen.
Yleisöä n. 500 henkeä. Yksi
Hannun maali hylättiin aiheetta paitsiona ja niin menetimme kalliin pinnan."
21.9. PoPa–KPV
Porissa pelatun ottelun voitti
PoPa 2-1. mutta ottelusta ei
ole muuta arviota. KPV:n
maalin teki Olli Telimaa.
28.9.-47 KPV–WP-35
Tämän ottelun voitti KPV 4-1
ja maaleista vastasivat Erkki
Telimaa 3 ja Kalle Hongell 1.
Kokoonpanoluettelon lisäksi
ottelusta ai ole muita merkintöjä.
12.10. KaPa–KPV
"Kenttä kohtalainen (kulunut ruohokenttä). Sää koleahko, mutta hyvin tarkeni
pikkuhousuissa. Yleisöä n.
400. Ottelu oli meille munaus. Sitä ei olisi tarvinnut
pelata, koska osa pelaajista
jäi rautatielakon takia risteysasemille. Tällä kertaa teki KPV:n johto mitä katkerimman munauksen.
Pidimme ensi puoliajan hyvin puoliamme, mutta toisella
rupesi "vuotamaan". Tiaisen
käsivirheestä sai KaPa rang.
Potkun, joka meni verkkoon.
Tämän jälkeen huiputti KaPan keskushyökkääjä Tiaista
ja tilanne oli jo 2-1. KaPa oli
koko ajan painostavampi ja
ansaitsi voittonsa. Jollei osa
pelaajista olisi ollut estettynä
saapumasta, niin tilanne olisi
ollut päinvastainen."
KaPa voitti ottelun 3-1 ja
KPV:n maalista vastasi Mikko Vacklin.

Jo 70-luvun alkupuolella olivat
seuran talousasiat tämän nuoren
miehen ajatuksissa ja kaiketi
huolenakin, kun hän möi jäätelöä
edustusjoukkueen otteluissa.

KPV:n
johtokuntavuosien TOP-12
Pöytäkirjat kertovat, että
KPV:n johtokunnissa on vuosina 1930-2006 ollut yhteensä
133 henkilöä. Aivan ehdottomana tuota lukua ei voi pitää,
koska pöytäkirjoja ei ole tallella kaikilta vuosilta ja esimerkiksi sotavuosien vuosikokouksista on tihkunut erilaista tietoa. Joidenkin kertoman
mukaan vuosina 1939, 1941 ja
1943 vuosikokouksia ei pidetty. Osa tiedoista on koottu
Kokkola- ja Keskipohjanmaalehdistä.
Se tieto, mikä Pallo-Veikolla
on käytettävissä, kertoo Olli
Telimaan olleen selvästi käytetyin voima johtokuntatasolla. Hän oli 33 vuotta seuran
puheenjohtajana ja lisäksi neljänä vuotena johtokunnan rivijäsenenä. Aivan ylivoimaisena ei häntä tässä tilastossa voi
pitää, kuten oheisesta palveluvuosiluettelosta käy ilmi. Vuosiin on huomioitu ´90-luvun
neljä erikoista vuotta, jolloin
palloveikko-aatetta pidettiin
yllä kahden johtokunnan toimesta.
Olli Telimaa 37
Kalervo Erkinheimo 31
Väinö Paavolainen 30
Reino Porko 22
Oiva Saranne 20
Kalevi Tiainen 19
Ahti Salo 18
Pekka Kuusela 17
Oskari Niemi 16
Mikko Kaleva 15
Jukka Peltoniemi 15
Raimo Huuhka 15.
KPV:n perustavassa kokouksessa 12.10.1930 näistä henkilöistä oli paikalla vain Oiva
Saranne. Muut kaksitoista silloin mukana ollutta olivat Uno
Korpela, Oskari Männikkö,
Veikko Helander, Veikko Komsi, Onni Liimatta, Alpo Lampela, Toivo Liimatta, Veikko
Wickström, Frans Wickström,
Risto Orell, Matti Dahlbacka
ja Antti Maunumäki.

