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Näin 1949:

Lenkeillä tärkeä
peruskuntorooli

Pekka Kuuselaa ja Juha Kolaa naurattaa. Edessä oleva nippu on liigalisenssihakemus, joka on parisataasivuinen dokumenttiluettelo KPV:n valmiuksista liigaan. Liigalisenssin hakeminen tuli ajankohtaiseksi, kun
Allianssi suljettiin Veikkausliigasta ja täydennysmenettelyä varten liigalisenssihakemukset pyydettiin
RoPS:lta, TP-47:lta, PK-35:lta ja KPV:lta. Lopulta jalkapalloliiga päätettiin pelata 13 joukkueella.

Pelimiehiä
vuodelta -49
Kokkola-lehti esitteli 21.8. 1949
KPV:n toimintaa Kalle Kerttusen, Olli Telimaan ja Väinö Paavolaisen haastatteluina. Lisäksi samassa yhteydessä esitellään edustusjoukkueen pelaajat.
Lainaamme
seuraavassa
muutaman luonnekuvauksen
kustakin pelaajasta. Joukkuetta on yleisesti pidetty yhtenä
seuran historian taidokkaimmista. Näin siis Kokkola-lehdessä 21.8.-49:

Kalle Hongell: Tekniikkataituri ja
joukkueen terrieri.
Olli Hongell: Joukkueen voimanpesä.
Esko Malmivaara: Teknillinen gentlemannipelaaja.
Reino Merikallio: Poikien ihailema
nopeaotteinen pömpelinvartija.
Ahti Salo: Viisikon teknillinen ja tasainen työmyyrä.
Martti Särkijärvi: Hymyilee kentällä
ja peilin edessä. Kantona monelle
keskushyökkääjälle.
Erkki Telimaa: Kuulu hirmu vasemmastaan. Vanha kettu edustusjoukkueessa v:sta 1938.
Olli Telimaa: Joukkueen kapteeni ja
valmentaja.

Kalevi Tiainen: Joukkueen työjuhta,
ylitsevuotava temperamentti.
Mikko Wacklin: Nopea ja teknillinen
laitamies.
Hannu Vainio: Teknillinen ja laukaisuvalmis murtaja.
Jalo Telimaa: Nopea ja liukasliikkeinen maaliseppo.
Veikko Salo: Laukaisuvalmis maalintekijä. Yllätti taidollaan ja - nuoruudellaan. Tulevaisuuden mies.
Mainittujen lisäksi kyseisenä kesänä pelasivat edustusjoukkueessa
muutaman sarjaottelun mieheen Tapio Vesamo, Olof Saksa, Väinö Paavolainen, Vilhelm Porrassalmi, Erkki
Myllykangas, Jukka Niemi ja Reijo
Perkkiö.

KPV valmistautui vuoden 1949 sarjaan Ollien Telimaa ja
Hongell laatimilla harjoitteilla. Olli Telimaa opiskeli Helsingissä ja Olli Hongell valvoi ohjeiden perille menoa Kokkolassa.
Harjoittelussa varsinkin talvikaudella oli lenkeillä tärkeä merkitys. Lenkkipäiviä olivat yleensä keskiviikko ja
lauantai. Tammikuussa lenkit olivat 5-6 kilometriä ja
maaliskuun lopulta 10 kilometrisiä. Hissuttelun lisäksi
lenkit sisälsivät erimittaisia pyrähdyksiä, "täyttä ravia ja
jalkapallojuoksua" Maaliskuun lopulla ohjelmaa täydennettiin torstaisilla lenkeillä. Lenkeillä oli tärkeä rooli, koska sisäharjoittelu tapahtui lähinnä Mäntykankaan koulun pienessä voimistelusalissa.
Helsingistä tuli tarkat ohjeet lenkkien merkityksestä: "
Edellä oleva lenkkiohjelma ei ole suinkaan tarkoitettu kirjaimellisesti noudatettavaksi, vaan rungoksi, jonka perusteella kukin yksilöllisten vaatimustensa ja fyysillisen rakenteensa perusteella muovaa itselleen sopivan ohjelman,
kukin huomioiden tarkkaan lenkin raskaus. Olkoon kultaisena ohjeena se, että silloin on hyvä lenkki tehty, kun
perille tultaessa on sellainen tunne, että kaipaisi vielä lisää. Tarkoitus ei ole nimittäin kuluttaa voimia lenkeillä,
vaan saavuttaa vähitellen kestävyys, joka säilyy sitten koko kesän.
Erittäin tärkeitä ovat nopeuden saavuttamiseksi lenkkeihin sisältyvät pyrähdyssarjat, jotka kukin sisältävät 34 kpl 30-40 m:n pyrähdyksiä. Välillä hengähdystauko.
Juoksutyylin kehittäminen oikeaksi käy erinomaisesti
päinsä lenkeillä itse kunkin tarkkaillessa askeltaan ja käsien työskentelyä juostessa."
Ohjeet tulivat myös sisäharjoituksiin, joiden peruskaavaan kuului alkuverryttely, tekniikan peruskoulutus, palloleikkejä ja muokkausvoimistelu ennen suihkuun menoa.
Tekniikkaharjoituksen perustarkoitus oli suorituspuhtauden ja varmuuden saavuttaminen, joka saavutetaan vain
"jauhamalla viikosta viikkoon". Henkilökohtaisena valmennuksena oli aamuin ja illoin suoritettu 10 minuutin
kotivoimistelu.

Pöytäkirjoihin kirjattua
puolen vuosisadan takaa
Seuraavassa muistellaan menneitä eli kerrotaan muutamin
esimerkein, mitä seuran kokouksissa on vuosien varrella
päätetty. On syytä muistaa ajan
merkitys, kun arvioi tehtyjä ratkaisuja.
¤ - 28.6. -32 I §: Päätettiin pelata ensimmäinen jalkapalloottelu "täkäläisen ruotsinkielisen jalkapalloseura GBK:n
kanssa 30.6. -32 klo 19".
¤ - 2.2. -34 I §: Kokkolan Veikot esitti KPV:n liittymistä
erillisenä jalkapallojaostona
seuraan. Todettiin, että esitys
ei anna aihetta enempään.
¤ - 16.11.-47, VII §: Kokouksen kulussa pidettiin tämän
jälkeen pieni tauko, jonka aikana kapt. K.E. Salminen
luennoi suunnistamisesta.
IX §: Voimisteluillat päätettiin aloittaa heti, ohjaajina tulevat toimimaan Kalle Hongell, Olli Telimaa ja Kalevi
Tiainen.
¤ - 20.11.-47, I §: Perustettiin
erikoinen kasvatusjaosto, joka
toimii johtokunnan alaisena.
Jaostoon tulivat pastori Sakari
Huima, opettaja Emil Hannula
ja majuri Kalle Kerttunen.
¤ - 28.12. -49, II §: Jääpallomailojen hankinnan suorittaa
SOK Kokkolan konttori Urhei-

lutarpeita Oy:ltä. Seura hankkii kuullekin I joukkueen pelaajalle yhden rottinkivarsimailan.
V §: Valittiin toimikunta, joka sai tehtäväkseen jääkiekkoradan sekä aitojen valmistuksen. Päätettiin olla mukana jääkiekon maakuntasarjassa.
VI §: O. Telimaan eronpyyntöön suostuttiin. Eroamisen
syynä opiskelu Helsingissä.
¤ - 12.1. -50, II §: Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin
jakaa palkinnot yhdelle miesja junioripelaajalle, joka saa
eniten harjoitustunteja yhteisissä voimisteluharjoituksissa talven aikana. Palkintona Helsingin matka johonkin
maaotteluun.
¤ - 31.1. -50,VII §:_ Suomal.
kansakoululla olevalle harj,
salille päätettiin hankkia verkot ikkunain suojaksi.
¤ - 14.3. -50, II §: Päätettiin
lähettää SPL:n ylim. Edustajakokoukselle esitys, että tulevana jalkapallokautena järjestävä seura maksaa ainoastaan
vierailevan seuran majoituksen ja päivärahat eikä matkoja kuten tähän saakka on tapahtunut.
V §: Kokkolan Kappatehtaan
seuralle antamasta suuresta

avusta päätettiin vastapalveluksena antaa Kappatehtaalle
ilmainen mainonta pääsylipuissa.
¤ - 11.4. -50, XI §: Perustettiin
"pyttykerho" Suomisarjan otteluita varten, johon tulivat
puh.joht. O. Niemi, Kerttunen,
Maunumäki, Lähde, Peltoniemi ja Myllykangas.
¤ - 20.11. -50, XXI §: Majuri
K. Kerttusen ehdotus "sisar"
seuran perustamisesta aiheutti vilkkaan keskustelun. Asia
annetaan levätä kevätkokoukseen, jolloin se uudelleen otetaan pohdittavaksi.
¤ - 4.1. -52, VII §: Erikoisen
valmentajan palkkaamiseksi
kesän ajaksi päätettiin ottaa
yhteys ruotsalaiseen valmentajaan.
¤ - 8.4. -52, XI §: Johtokunta
sai tehtäväkseen pikaisesti seuran naiskerhon perustamisen.
XII §: Johtokunnan tehtäväksi annettiin seuran kerhohuoneen hankkiminen.
¤ - 4.12. -52, VIII §: Keskusteltaessa seuran jääkiekkovarusteiden ostoista päätettiin,
että jääkiekkopelaajat toimivat itsenäisesti ( omilla varoillaan ) k.o. asiassa, niissä puitteissa kuin kukin voi. Hra Telimaa lupautui maksamaan hra
Laineen tukkuhintaan hank-

kimat 20 rullaa eristysnauhaa.
¤ - 14.4. -55, I §: Keskusteltiin
moottoripyörän ostosta seuralle sekä päätettiin hankkia sellainen seuran omaisuudeksi.
Pyörän rahoittamiseksi päätettiin ottaa pankkilaina
suuruudeltaan mk 120 000.
II §: Keskusteltiin ohjelmalehtisten yhteydessä suoritettavaa liikkeiden mainostusta
ja päätettiin tiedustella liikkeiden mielipidettä asiasta,
jonka jälkeen otetaan mainostus seuran toimesta suoritettavaksi.
¤ - 10.4. -57, X §: Valitsemiskomiteaan valittiin K. Tiainen,
E. Malmivaara, Dahlström sekä joukkueiden kapteenit neuvoa antavina jäseninä ilman
äänivaltaa.
¤ - 17.11. -57, XVIII §: Käsiteltiin pelivarusteiden hoitoa
ja päätettiin, että jokainen pelaaja pesettää pukunsa ja luovuttaa sen jälkeen muiden varusteiden kanssa varastoitavaksi talvikauden ajaksi.
¤ - 9.12. -57, III §: Sovittiin,
että pelaajat saavat käydä
saunassa seuran laskuun talviharjoituksena aikana. Päätettiin, että valmistetaan
KPV:n leimalla varustetut
saunalipukkeet saunomista

varten ja ajetaan pelaajille.
Asian hoitaa rahastonhoitaja.
¤ - 4.2. -58, I §: Luettiin S Ö N
Hippoksen kanssa tehty sopimuskirja pukuhuoneen kaupasta, joka hyväksyttiin.
Kauppasumma mk 75 000.
¤ - 14.7. -58, II §: Päätettiin
A-juniorien piirisarjaottelun
GBK-KPV johdosta tehdä protesti SPL:oon, koska piirin sihteeri on ilmoittanut väärinkäsitysten
vuoksi
SPL:oon
GBK:n voittajaksi, vaikka ottelu on vielä suorittamatta.
¤ - 6.4. -59, II §: Päätettiin, että seuralla oleva moottoripyörä myydään enimmän tarjoavalle.
Vähimmäishinnaksi
määrättiin mk 15 000. Asian
hoitaa sihteeri. (Pyörästä
päästiin myöhemmin eroon arpajaispalkintona).
¤ - 7.4. -59, XII §: Päätettiin
hankkia I-j uudet pelisukat.
¤ - 10.10. -61, III §: Päätettiin
suorittaa ystävyysotteluja ja
ensimmäinen Reimaa vastaan
12.10. 61 klo 18.30 Kalahallin
kentällä keinovalossa. (Onnistui hyvin 2-0).
¤ - 18.10. -61, II §: Keskusteltiin uuden sisarseuran perustamisesta. Todettiin sen tarpeellisuus. Asia siirrettiin
23.10. 61 pidettävään kokoukseen.

