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KPV – JIPPO
1) Kolme KPV:n johtokuntaan useimmin 
valittua?
2) Kuka kansanedustajana ja kirkonmie-
henä vaikuttanut toimi 20 vuotta KPV:n 
juniorijaoston puheenjohtajana?
3) KPV pelasi Eurooppa Cupia Glasgown 
Parkheadilla 1970 ja katsomossa oli vä-
keä 15 000 – 60 000 – 35 000?
4) Kuka media-alalla myöhemmin vai-
kuttanut teki viisi maalia KPV:n voitta-
essa Tampereen Ilveksen 6-0 Kokkolassa 
22.8.1982?
5) Milloin KPV:n naisjoukkue pelasi mes-
taruussarjassa?
6) Suomen mestaruus KPV:lle ratkesi 
28.9.1969, kun HJK kaatui Kokkolassa 
1-0. Voittomaalin teki: Hannu Lamberg, 
Arvo Lamberg, Tapio ”Pippana” Raati-
kainen?
7) Minä vuonna ja ketä vastaan on KPV 
kerännyt suurimmat katselijaluvut ko-
tona ja vieraissa?
8)  KPV on pelannut monestiko ja ketä 
vastaan Suomen Cupin finaalissa?
9)  Mikä/mitkä joukkueet ovat olleet 
KPV:n vastustajia kansainvälisissä cu-
peissa?
10)  Kuka on KPV:n väreissä viimeksi 
voittanut Suomen taitomestaruuden?

KPV – VIFK

1) KPV on saanut edustusjoukkueen ri-
veihinsä ainakin yhden pelaajan myös 
VIFK:sta, kenet?
2) Mainitse ainakin kolme muuta ”Vaa-
san lahjaa” KPV:n edustusjoukkueelle.
3) Pisimmän valmentajauran KPV:n 
edustusjoukkueessa on tehnyt, kuka?
4) Kuka valmentaa tänä vuonna KPV:n 
naisjoukkuetta Ykkösessä?
5) Kuka oli KPV:n ensimmäinen viralli-
nen maajoukkuepelaaja?
6) Kuka on 2008 edustusjoukkueen a) 
nestori, b) kuopus, c) pisin pelaaja?
7) Montako maalia Hannu Lamberg on 
tehnyt KPV:lle pelaamissaan 286 sarja-
otteluissa?
8) KPV:n “evp-juniori” Jukka Uu-
nila täytti viime viikolla: 75 – 90 – 85 
vuotta?
9) Kuka tänä vuonna 80 vuotta täyt-
tävä vaasalainen on ollut KPV:n johto-
kunnassa ja sihteerinä?
10) Milloin Kokkolan keskusurheilu-
kenttä otettiin käyttöön?

KPV – GrIFK

1  KPV ja IFK Grankulla ovat kohdanneet 
toisensa 2 – 5 – 6 kertaa Palloliiton vi-
rallisissa sarjapeleissä?
2) Maalit näissä peleissä ovat 9-6 KPV:n 
eduksi. Kuka on ollut KPV:n paras maa-
lintekijä näissä peleissä?
3) Miten keskinäiset kamppailut ovat 
päättyneet?
4) 13.9. 1987 GrIFK – KPV peli päättyi 
1-1. Kuka vastasi KPV:n maalista?
5) Ketkä ovat vartioineet KPV:n maalia 
ko otteluissa?
6) Ketkä ulkomaalaiset ovat ko vuo-
sina kuuluneet KPV:n edustusjoukku-
eeseen?
7) Ketkä pelaajat ovat mainittuina vuo-
sina olleet kentällä joka ottelussa?
8) Mikä oli 1987 järjestys KPV:n ja 
GrIFK:n kesken 1987?
9) Mainitse pelaajat, jotka ovat pelan-
neet KPV:n edustusjoukkueessa yli 250 
sarjaottelua.
10)  Kuka on tänä vuonna KPV:n koke-
nein sarjapelaaja omista kasvateista?

KPV – KäPa

1) Kuka entinen palloveikko kuuluu 
KäPa:n edustusmiehistöön?
2) Montako vuotta KPV on pelannut 
pääsarjatasolla (SM-sarja + Ykkönen)?
3) Vuonna 1982 Suomen Cupin finaali 
Haka- KPV päättyi 3-2. Kuka/ketkä teki-
vät KPV:n maalit?
4) Minä vuonna KPV pelasi ensimmäisen 
kerran Ykkösessä (aik. I divisioonaa)?
5) Kuka valmensi joukkuetta em. vuonna 
nousuun?

6) Kolmannen kerran KPV nousi pääsar-
jatasolle 1989. Kuka/ketkä valmensivat 
joukkueen nousuun?
7) Kuka oli tuona menestyksen vuonna 
joukkueen maalikuningas?
8) Ketkä ovat KPV-humpan sävellystyön 
ja sanoituksen tekijät?
9)  Montako maalia KPV:n naiset tekivät 
viime kauden sarjassa ja kuka oli maa-
likuningas?
10)  Kuka oli edustusjoukkueen maali-
kuningas viime kaudella?

KPV – AC Oulu

Oulun Edustusjalkapallo ry – myöh. AC 
Oulu - toi tähdistönsä (liki kymmenen ul-
komaalaistaustaista) Kokkolaan huippu-
tärkeään peliin. 
1) Kuinka vanha on tämä oululaisseura 
ja mitkä seurat ovat sen synnyttäneet?
2) AC Oulun joukoissa on esiintynyt ai-
nakin neljä henkilöä, joilla on myös KPV-
taustaa. Tunnistatko?
3) KPV ja AC Oulu ovat kohdanneet nel-
jästi. Muistatko ottelutulokset?
4) Kuka/ketkä kpv-läiset ovat pääs-
seet heiluttamaan AC-Oulun maaliverk-
koja?
5) Mitkä olivat joukkueiden sijoitukset 
em. kausien päättyessä?
6) Ketkä KPV:n edustusjoukkueen pe-
laajat viettävät tänä vuonna tasavuo-
tissynttäreitä?
7) KPV-akatemia voitti SM-pronssia 
2008. Miten päättyi pronssipeli, kuka oli 
vastustaja ja kuka kunnostautui KPV:ssa 
erityisesti?
8) Mikä on KPV:n valmentajan Jarmo 
Korhosen kasvattajaseura?
9) Kapteeni-Tarmo on pelannut myös 
Veikkausliigaa/SM-sarjaa. Missä seu-
roissa ja monessako ottelussa yh-
teensä?10)  Minkä ikäisenä Pietarsaa-
ren poliisimies Risto Hautala, nyt 76, 
aloitti pelaajauransa KPV:ssa?

KPV – FC Vikingit

1)  FC Viikingit eriytettiin 1998 ”emo-

seurasta” keskittymään jalkapalloiluun. 
Mikä on tuon ”emoseuran” virallinen 
nimi?
2)  Kuka on se yhteinen henkilö, joka on 
FC Viikingeillä ja KPV:lla edustusjouk-
kueen piiristä?
3)  Minä vuosina KPV ja FC Viikingit 
ovat pelanneet samassa sarjassa?
4)  Montako kertaa KPV ja FC Viikin-
git ovat kohdanneet virallisissa sarja-
otteluissa?
 5)  Kuka KPV:n pelaaja koki punaisen 
kortin joukkueitten neljännessä kohtaa-
misessa 26.8. 2006?
6)  Kuka ranskalainen pelaaja kunnos-
tautui KPV:n joukkueessa joukkueitten 
kohdatessa ensimmäisen kerran?
7) Ketkä ovat olleet joukkueitten maali-
kuninkaat yhteisinä sarjakausina?
8) Ketkä ovat joukkueitten maalikunin-
kaat tällä hetkellä kautta 2008?
9) Kuka on KPV:n paidassa kokenein 
pelaaja tällä hetkellä?
10) Rovasti Sakari Huima vihki KPV:

lle oman lipun mestaruuden kunniaksi 
Kokkolan syntymäpäivänä 7.9 1970. 
Ottelu oli samalla Kokkolan 350-vuo-
tisjuhlaottelu. Kuka on lipun suunnit-
telija?

KPV – PS Kemi

KPV haki ensi kertaa tuttavuutta kemi-
läiseen jalkapalloiluun päästyään seiso-
maan omilla jaloillaan seuran toisena 
ikävuotena. 1932 KPV matkasi Kemiin 
ja voitti Kemin Palloseuran 4-2. 
1)  PS Kemi perustettiin syksyllä 1999. 
Mitkä seurat olivat kemiläistä yhteis-
työtä synnyttämässä?
2) Minä vuosina KPV ja PS Kemi ovat 
pelanneet samassa sarjassa?
3)  KPV ja PS Kemi ovat siis kohdanneet 
Palloliiton sarjaotteluissa yhdeksän ker-
taa. Kumpi on voittanut useammin?
4) Kenellä PS Kemin edustusjoukkueen 
pelaajalla on myös KPV-kokemusta?
5) Kuka nyt Veikkausliigassa pelaava 
palloveikko kunnostautui KPV:n ja PS 
Kemin ensimmäisessä kohtaamisessa 
2001?
6)   Kuka pelaaja on tehnyt eniten maa-
leja KPV:lle sarjaottelussa PS Kemiä vas-
taan?
7) Kuka/ketkä KPV:n pelaajat ovat tällä 
kaudella olleet kentällä joko sarjaotte-
lussa?
8) Takana on 18 kierrosta ja KPV:lla 
27 pistettä. Montako pistettä oli vas-
taavassa tilanteessa viime vuonna?9)   
KPV:n pelaajille on näytetty keltaista 
korttia 37 kertaa tällä kaudella. Kuka 
on ollut useimmin nuhdeltu pelaaja?10)  
KPV ja Kemin Into kohtasivat mesta-
ruussarjassa 18.5.1970 Kalahallilla. 
KPV voitti 3-1, mutta mikä sivu kirjoi-
tettiin tuossa ottelussa KPV:n pelaaja-
historiaan?

KPV – FC Hämeenlinna

1) FC Hämeenlinna tuli sarjoihin mukaan 
kymmenisen vuotta sitten. Mille ”rauni-
oille seura syntyi?

2) KPV:n ensi kohtaamisen Hämeenlin-
nan jalkapalloiluun Palloliiton sarjoissa 
tapahtuivat 1950 ja 1956 Suomensar-
jatasolla. Vastassa oli HPK, mutta miten 
nuo neljä kamppailua päättyivät?
3) K-Team –nimisen Hämeenlinnan jouk-
kueen KPV kohtasi 1995, mutta miten 
pelit päättyivät?
4) FC Hämeenlinna ja KPV ovat kohdan-
neet sarjassa seitsemän kertaa. Kumpi-
han on ollut niskanpäällä?
5) Montako ulkomaalaista pelaa tämän 
vuoden FC Hämeenlinnan edustusjouk-
kueessa?
6) Mitkä ovat KPV:n yleisöennätykset 
sarjaotteluissa kotona ja vieraissa?
7) Mikä on KPV yleisöennätys Ykkö-
sessä?
8) Kuka arvaa lähimmäksi mestaruus-
vuoden 1969 koko kauden kotiottelui-
den yleisömäärän?
9) Kuka on Hope Orieka?
10) Lempinimet kuuluvat jalkapalloi-
luun. Kenelle kuuluvat KPV:ssa seu-
raava lempinimet: Heru, Pirre, Manne, 
Lunki, Kossu?

KPV – PK-35

1) PK-35 pitää perustamispäivänään 
19.9. 1935. Millä nimellä seura aloitti?
2) Missä meillä vähän tunnetussa lajissa 
PK-35 nousi sotien jälkeen aivan kansal-
liselle huipulle?
3) Monen muun seuran tapaan PK-35:
lläkin on ollut talousongelmia useaan-
kin otteeseen. Mitä merkillistä tapahtui 
asiassa vuonna 2000?
4) Vuosi 1998 oli PK-35 huippuvuosi 
toistaiseksi. Mihin saavutuksiin seura 
ylsi ja kenen valmennuksessa?
5) Millä nimellä PK-35 esiintyi jalkapal-
lokartalla Harkimon ollessa pääomis-
taja?
6) Moni sekoittaa seurat PK-35 ja PK-37. 
Missä kaupungissa toimii seura PK-37.
7) KPV ja PK-35 ovat kohdanneet Yk-
kösessä 2005-2008 seitsemän ker-
taa. Kumpi on ollut enemmän niskan-
päällä?
8) Kuka sinetöi KPV:n ainoan ja 1-0 voi-
ton PK-35:sta 2006?
9) Mitä erikoista voi katsoa tapahtu-
neen kevätkierroksen ottelussa PK-35 
– KPV?
10) KPV:lla on neljäs perättäinen vuosi 
Ykkösessä. Ketkä ovat näinä vuosina val-
mentaneet KPV:ta?

KPV – TP-47

KPV:lla on yhteyksiä torniolaiseen jalka-
palloiluun vuodesta 1936 saakka, mutta 
kovin harvassa ovat vuodet, jolloin KPV 
on ollut samassa sarjassa Tornion jouk-
kueen kanssa. Sotien jälkeiseltä ajalta 
yhteisiä vuosia on yhdeksän.

1) Mikä oli se torniolainen seura, jonka 
kanssa jalkapalloyhteys KPV:hen raken-
nettiin ensin?
2) TP-47 keskittyi määrätietoisemmin jal-
kapalloiluun vasta 1960. Mikä yritys oli 
vahvasti seuran takana syntyhetkinä?
3) Miten päättyi kevätkierroksen ottelu 
Torniossa ja kuka oli ”ratkaisevassa” 
roolissa?
4) TP-47:n riveissä pelaa vuoden 1997 
KPV-junioriksi valittu. Kuka hän on?
5) KPV:hen liitettiin kauden 1967 
päätteeksi termi ”Newcastlen ihme”, 
miksi?
6) KPV ja TP-47 ovat kohdanneet Ykkö-
sessä viisi ja Suomensarjassa kahdeksan 
kertaa. Kumpi on ollut ”parempi”?
7) KPV:n nousuvuonna 1966 kausi päät-
tyi juuri otteluun TP-47:ää vastaan Torni-
ossa, mutta mikä oli lopputulos?
8)      Montako nurmikenttää ja urheilu-
seuraa on Kokkolassa?
9) Kuinka vanha on nykyinen, “kunnon” 
nimeä vailla oleva, Kokkolan jalkapallo-
pyhättö?
10) Kuka/ketkä KPV:n johtokunnassa 
vaikuttaneet ovat kantaneet Wanhan 
Kallen titteliä?

Vastaukset sivulla 38.

VIP:ssa kysyttyä
Kauden aikana järjestettiin jokaisen Keskusken-
tällä pelatun ottelun yhteydessä VIP-tilaisuus, 
jossa paikalla olleille tarjottiin infoa ottelevista 
seuroista KPV:n hallituksen ja ottelevien seu-
rojen valmentajien suulla. Lisäksi tilaisuuteen 

oli laadittu lyhyt tietovisa jalkapalloaiheista. 
Pääosin kysymykset liittyivät KPV:hen, mutta oli 
joukossa yleisempiäkin jalkapalloaiheita. Kysy-
myksiä arvioitaessa on hyvä muistaa ajankohta, 
jolloin kysymykset esitettiin. 

Järjestysmiehet muodostavat tärkeän lenkin KPV:n toiminnassa ja heitä edustavat kuvassa ansaitulla mak-
karatauolla olevat Hannu Litmanen ja Kari Markkanen.

Vihreää sen olla pitää pienestä pi-
täen ja hiuksia myöten, kuten 2,5 
vuotias Waltteri Koivisto näyttää 
mallia.


