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GREEN FAMILYGREEN FAMILY
Perustettu 
12.10. 1930

Kunniapuheenjohtaja: 
Jorma Nikkanen
Puheenjohtaja: Risto Pouttu
Hallitus: Jaakko Innanen, Pekka 
Kuusela, Hannu Laakso, Vesa Pih-
lajamaa, Janne Ylinen varapuheen-
johtaja.
Sihteeri: Jouko Vierimaa
Edustusjoukkue: Risto Pouttu pj
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, 
Tuula De Jong, Seija Hattunen,  
Pia Heikell-Tastula, Tiia Ihalainen, 
Leena Luokkala,
Johanna Ojanperä, Outi Oosi-Over-
ton, Sirpa Rita, Elina Räisälä.  
Naisjaosto: Peter Haldin pj, Harri 
Seppälä, Laila Myntti.
Juniorijaosto: Tapio Hakala pj, 
Petri Gustafsson, Rolf Mannström, 
Vesa Nurmi, Seppo Peuraharju, 
Kai Tastula, Jouko Vierimaa, Timo 
Åstrand.
Markkinointijaosto: Hannu Ri-
tola pj, Kari Pallaspuro, Janne Ylinen.
Viestintäjaosto: Jouko Vieri-
maa pj.
Järjestysmiesjaosto: Pekka Ki-
velä pj, Hannu Helasterä, Pekka Kuu-
sela, Hannu Litmanen, Kalevi Tyynelä.
Seniorijaosto: Matti Järvi pj, 
Voitto Kentala, Esa Korhonen, Matti 
Leskelä, Seppo Paavolainen, Jukka 
Peltoniemi. Asko Rintapää, Asko Sal-
lamaa.

Ketju jatkuu. Tämä on lehden 
76:s numero. Se on toteutettu seu-
ran tiedostus- ja markkinointijaos-
ton yhteisin ponnistuksin. Lehteä on 
painettu 19 000 kappaletta Art-Print 
Oy:ssä ja se jaetaan joka kodin jake-
luna kanta-Kokkolaan sekä Kälviälle 
Kokkola Jakelun toimesta.

Lehden toimituksellisesta 
materiaalista ovat suurimman osan 
tuottaneet Tapio Hakala, Voitto Ken-
tala, Juha Kola ja Jouko Vierimaa. 
Kameraa on ahkerimmin käyttänyt 
Jorma Uusitalo ja mustavalkoiset ku-
vat ovat pääosin Leo Torpan nap-
simia. Lisäksi on avustuksia saatu 
muiltakin suunnilta. Ilmoitushankin-
nasta ovat vastanneet pesunkestä-
vät palloveikot Kari Hujanen ja Reijo 
Ruotsalainen sekä seuran hallituksen 
jäsenet. Lehden ulkoasu on jälleen 
Pentti Heikkilän turvallista käsialaa.

KPV kiittää kaikkia lehden toteut-
tamiseen vaikuttaneita yksityisiä ja 
yrityksiä.

Oheinen on kopio kevään 1976 
Pallo-Veikon sivulta. Siinä edustus-
joukkueen joukkueenjohtaja Raimo 
Huuhka haluaa viestittää juniori-
kasvatuksen näkemyksiään niin val-
mentajille kuin varsinkin nuorille ju-
nioreille. Paljon ei ole ajan hammas 
syönyt sanomasta.

Pojasta
mieheksi

Sitten edellisen Pallo-Veikon 
on tuonen viikate tuottanut 
tällä palstalle uutisia, jotka 
ovat herättäneet voimakkaita 
kaipauksen tuntoja ja kysy-
myksiä ajallisuudesta lukui-
sien pallosiskojen ja – veikko-
jen mielissä.

Juuri edellisen numeron ilmes-
tymisen aikoihin tuli tieto Ag-
nes Tyynelän poismenosta. 
Hän nukkui pois 29.11. Ag-
nes, järjestysmiesikoni Kale-
vin aviopuoliso, teki mittavan 
urakan pallosiskojen toimin-
nassa. Hänen hillittyyn käy-
tökseen kuului, että Agnes ei 
kovin paljon mielipiteillään 
huudellut. Silloin kun hän in-
nostui puhumaan, niin sanat 
olivat kohdallaan ja huumori 
nasevaa, muistelee toinen ve-
teraani-pallosisko.

Maaliskuun 13:na meidät ta-
voitti uutinen kaupunkineu-
vos, kaupunginjohtaja Esko 

Lankilan kuolemasta. Matka oli 
päättynyt kotimatkalla Lapista. 
Eskon sydämessä oli vahva pal-
loveikkolainen henki, liekö pe-
rua jo kouluvuosilta yhteis-
lyseosta. Sen hän tunnusti 
tämän lehden muutamassa 
laajassa haastattelussa, joista 
ensimmäinen julkaistiin heti 
kaupunginjohtajavalinnan jäl-
keen, ja kirjoittamissaan leh-
den pääkirjoituksissa. Hän oli 
todella yksi niistä, jotka eivät 
epäile tunnustaa väriä. Pääkir-
joitukset Pallo-Veikkoon hän 
teki tultuaan Olli Telimaan 
jälkeen jatkamaan seuran pu-
heenjohtajan paikalla vuosina 
1991–92. 

Lankalauantaina levisi jäsenis-
tön keskuuteen tieto Raimo 
Huuhkan uupumisesta sairau-
teensa. Raimo, meille ikäisil-
leen ”Iiki”, piirisi KPV:n toi-
mintaan uran, jollaisia ei kovin 
monta ole. Tyypillisenä kokko-
lalaisena poikana hän hakeu-

tui nuorena junioritoimin-
taan, Vänin kouluun. Vuonna 
1956 saavutettu A-nuorten 
SM-pronssi oli hänen pelaaja-
uransa kohokohta. VR:llä am-
mattiin valmistautumisen jäl-
keen hän liittyi toimimaan 
seurassa lukuisissa eri tehtä-
vissä. Ensin olivat edessä A- ja 
B-juniorijoukkueiden valmen-
nus, sitten junioripäällikön 
tehtävät ja edustusjoukkueen 
joukkueenjohtajuus parhaana 
saavutuksena miesten SM-
pronssi 1975, ja lopulta peräti 
15 vuoden mittainen työsken-
tely seuran johtokunnassa. Sen 
lisäksi, mitä Raimo teki työtä 
joukkueiden parissa, hän kan-
toi vastuullisesti toiminnallaan 
huolta seuran taloudesta. 

Rohkenen todeta, että kaikkien 
kolmen menetetyn kohdalla 
heidän toimintansa myös seu-
ran hyväksi sai vahvan tuen ja 
hyväksyttiin läheisten taholta. 
Niinpä sieltä on riittänyt uusia 

voimia jatkamaan heidän työ-
tään Green Familyn hengessä. 
Siitä ollaan seurassa iloisia ja 
kiitollisia samalla kun otetaan 
osaa surun kohdanneille.

Toimituksen tietoon ei ole tul-
lut tälle vuodelle enempää 
merkkipäiväuutisia kuin mitkä 
julkaistiin edellisessä lehdessä. 
Muutenkin on perhepiireissä 
pidetty tapahtumat oman si-
säpiirin tietona. Liekö laman 
heijastumaa sekin?    vote

Pallo-Sisko Agnes Tyynelä työnsä 
ääressä.

Lukuisien kokkolalaisten as-
kel hidastui ja mieli pysähtyi 
perjantaina 13.3. ajattelemaan 
elämän arvaamattomuutta, 
kun suusta toiseen kiiri tieto 
kaupunkimme pitkäaikaisen 
kaupunginjohtajan Esko Lan-
kilan poismenosta. 

Elokuussa 80 ikävuoden saa-
vuttanut Esko piirsi lähtemät-
tömän jäljen kaupunkimme 
kuvaan ja historiaan. Hänelle 
ei riittänyt kahdeksan tun-
nin työpäivä kaupungintalon 
suojissa. Myös vapaa-aikanaan 
hän halusi olla kehittämässä 
kaupunkia ja luomassa edel-
lytyksiä Kokkolassa viihtymi-
selle. 

Syksyllä 1971 oli Pallo-
Veikko ajan hermolla ja tuleva 
kaupunginjohtaja toi lehden 
haastattelussa oman selkeän 
näkemyksen liikuntakulttuu-
rin merkityksestä Kokkolalle. 

Esko Lankilan sydän sykki 
lämpimästi vuosien saatossa 
KPV:lle ja varsinkin seuran 
nuorisotyölle. Tämä käy ilmi 
lehden numeroiden 44-47 
pääkirjoituksista, joiden laati-
jana oli seuran puheenjohtaja, 
Esko Lankila. Kappale syksyn 
1990 pääkirjoituksesta riittää 
todistukseksi.

”Tunnen oloni vallan nöy-
räksi ryhtyessäni tässä tilan-
teessa ja näissä olosuhteissa 
hoitamaan jalkapalloilun 
merkkiseuran Kokkolan Pallo-
Veikkojen puheenjohtajan 
tehtävää. Minulla ei ole oma-
kohtaista kokemusta peliaree-
nalta. Mutta eihän minua 
edustusjoukkueeseen valittu-
kaan. Rohkenin lähteä tähän 
näkemykseni mukaan vaati-
vaan tehtävään sillä perus-
teella, että KPV on aina ollut 
minun joukkueeni ja sen me-

nestyminen on ollut minulle 
sydämenasia.”

Pallo-Veikon pääkirjoituk-
sessa syksyllä 1992 puheen-
johtaja Esko Lankila kirjoit-
taa:

”Junioritoiminnassa vah-
vuus on rikkautemme. Sen 
varassa lepää tulevaisuus. Tär-
keätä on tehdä hyvän urhei-
lullisen panoksen lisäksi myös 
korkeatasoista kasvatustyötä. 
Arvostukset voi vallan hyvin 
asettaa myös päinvastoin.Tu-
lokset saattavat siitä jopa yletä 
poikien varttuessa miehiksi.” 

Näistä ajatuksista ja seuran 
hyväksi tehdystä arvokkaasta 
työstä KPV:n jäsenjoukko esit-
tää kiitoksensa ja kaipauksen 

puheenjohtajan poismenon 
johdosta myös lähiomaisille.

Oheinen artikkeli on julkais-
tiin seuran nettisivulla pian 
kuolinuutisen jälkeen.

Esko Lankila: KPV oli minun joukkueeni

Esko Lankila, seuran 
puheenjohtajana.
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