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Kun pelaajat harjoittelevat tal-
ven aikana hallissa, pitävät 
Pallo-Siskot palaverejaan suun-
nitellen tulevaa kautta. Usko-
kaa tai älkää, tämäkin toiminta 
vaatii tarkkaa suunnittelua: pe-
leihin työvuorot ja hankinnat, 
kerhotilan siivoukset (kevät ja 
syksy) sekä tulevat palaverit/il-
lanistujaiset. Viime lokakuussa 
vietimme saunailtaa Johan-
nan mökillä Mallotissa kylpien 
kirkkaan tähtitaivaan alla. Kii-
tos vielä kerran Johannalle iki-
muistoisesta illasta. 

Olemme miettineet palavereis-
samme miten saisimme mukaan 
uusia jäseniä ja päätimme lähes-
tyä ensimmäiseksi junioreiden 
äitejä. Toimintammehan koos-
tuu edustuksen peleissä kahvion 
ja grillin hoitamisesta. Aikaa – 
sekä alku- että loppujärjestelyt 
mukaan lukien – tähän kuluu 3 
– 4 tuntia per peli. Ja mikä mu-
kavampi tapa viettää aikaa mie-
luisan tapahtuman parissa kau-
niina kesäiltapäivänä !!! Tule 
mukaan toimintaamme – vaikka 
vain kokeilemaan aluksi. Soita 
Piialle (0500 – 658 411) tai Eli-
nalle (050 – 4120184).

Toivottavasti ruoho viher-
tää ja linnut laulavat, kun pe-
likausi pyörähtää Pallo-Siskojen 
osalta kunnolla käyntiin tou-
kokuun 17. keskuskentällä tu-

tussa ympäristössä. Tervetuloa 
kaikki mukaan. Käy myös tu-
tustumassa Pallo-Siskojen net-
tisivuihin 
https://www.poxnet.fi/jopox/kpv ja 
siellä Pallo-Siskot.

57 vuotta takana

Pallo-Siskojen toiminnan al-
kutahdit saneltiin elokuun 12. 
1952  Rauha ja Leo Pyrekosken 

huvilalla Morsiussaaressa. Rauha 
oli KPV:n silloisen rahastonhoi-
tajan puoliso ja hän toimi idean 
herättäjänä.

Rauhan kutsua olivat nou-
dattaneet Hilkka Vainio, Emma 
Paavolainen, Lisbet Tiainen, 
Aila Nikko ja Signe Kaleva. Hil-
kan aviopuoliso Hannu pelasi 
edustusjoukkueessa, Lisbetin 
Heru oli siirtymässä valmennus-
puolelle, Ailan Paavo-puoliso oli 

seuran sihteeri ja Signen Mikko 
oli ´30-luvulla seuran puheen-
johtaja ja pitkäaikainen joh-
tokunnan jäsen sekä Emman 
puoliso, Väni, oli käynnistänyt 
legendaarisen Vänin jalkapallo-
koulun.

Tuon palaverin myötä valit-
tiin Pallo-Siskoille ensimmäi-
nen johtokunta. Puheenjohta-
jaksi kutsuttiin Hilkka Vainio, 
varapuheenjohtajaksi Emma 

Paavolainen, sihteeriksi Aila 
Nikko, rahastonhoitajaksi Lis-
bet Tiainen ja lisäjäseniä joh-
tokunnassa olivat Raija Salo, 
Annikki Heikkilä, Aune Hon-
gell, Maire Laine sekä neiti Ja-
kobsson.

Tuosta käynnistyi vuosikym-
meniä jatkunut toiminta, joka 
on käsittänyt moninaisia akti-
viteetteja. Useina vuosina toi-
minta on ollut varsin vilkasta 
milteipä ympärivuotista. Ke-
säisin pääpaino on ollut kant-
tiinin hoitoa otteluissa. Talvi-
sin pallosiskot kokoontuivat 
milteipä viikottain vuorotellen 
jäsentensä koteihin ompelu-
seuroihin. Niissä suunniteltiin 
toimintaa, jossa rospuuttokau-
della pääpaino oli myyjäisissä 
ja muissa tempauksissa. Saatu 
tuotto on aina ohjattu lähes 
totaalisesti pääseuran rahakirs-
tuun ja pääkohteena nimen-
omaan juniorityö.

– Oma hyöty toiminnasta 
on jäänyt henkiselle puolelle, 
mutta se onkin ollut arvokasta. 
On saanut olla mukana miel-
lyttävässä porukassa. Joitakin 
pieniä retkiä on tehty, vietetty 
saunailtoja ja syksyllä on ko-
koonnuttu tarinoimaan kauden 
kokemuksista, muistelee jo ve-
teraani-ikään ehtinyt pallosisko 
omasta mukana olostaan.

Pallo-Siskot tärkeä KPV:n jaosto

Pallo-Siskojen huhtikuun palaveriin  osallistuivat Outi Oosi-Overton, Pia Savolainen, Elina Räisälä, Sirpa Rita, 
Pia Heikell-Tastula ja Seija Hattunen.


