
Toista kautta Tampere Unit-
edissa pelaava, vuoden 2000 
KPV-junioriksi, valittu Henri 
Myntti voitti Veikkausliigan 
maalikuninkuuden yhdessä 
Hongan Aleksander Kokon 
kanssa. Aiemmin puolustus-
päässä peluutettu ”Henkka” vii-
meisteli 13 maalia. KPV:ssa on 
Henrillä takana 102 sarjaotte-
lua ja 21 maalia.

Henrin saavutus nostaa esiin 
myös sen, kuinka kiintymys jal-
kapalloon yhdistää perhettä ja 
kulkee mukana jopa sukupol-
vien ajan. Isoisä Stig-Göran on 
legenda suomalaisessa jalkapal-
loilussa. Seuraava polvi eli Kent 
piirsi lähtemättömät luvut KPV:
n pelaajahistoriaan, 326 sarja-
ottelua ja 23 maalia vuosina 
1973–1987. Myös aviopuoliso 
Laila kunnostautui pelaajana 
KPV:n naisten mestaruussarja-
joukkueessa 1973 ja on viime 
vuodet kirjoittanut pöytäkir-
jat seuran kokouksista. Urhei-
lijan geenejä on Lailalla omas-
sakin sukutaustassa. Henrin 
Sara-sisko on kuluneena kau-
tena kohonnut KPV:n naisjouk-
kueen yhdeksi avainpelaajista, 
tukilinjassa kuten muutkin su-
vun perheenjäsenet.

Jalkapallosukuja löytyy Pallo-
Veikkojen piiristä muitakin, ku-
ten esimerkiksi nimet Telimaa, 
Salo, Paavolainen, Vainio, Hon-
gell, Huuhka, Sorvisto jne. to-
distavat.

Henrin maalimäärä on sama, 
jolla Hannu Lamberg voitti 
mestaruussarjan maalikunin-
kuuden 1973. ”Hami” oli maa-
likuningas jo mestaruusvuonna 
1969. Hän teki tuolloin 18 maa-

lia ja jakoi tittelin HJK:n Pekka 
Talalahden kanssa, Kaikkiaan 
Hannu teki pelaajaurallaan 
KPV:lle 113 sarjamaalia. Dawda 
Bah voitti KPV:ssa pelatessaan 
2005 Ykkösen maalintekijäku-
ninkuuden 16 maalilla.
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KPV onnittelee
Kokkolan

Yhteislyseoa 
oppilaitosten
jalkapallon

SM-hopeasta.
Mitaliperinne

sai jatkoa!

RIKKAIMURI

SÄHKÖHAMMASHARJA

PARTAKONE

PÖLYNIMURI

24,90

249,-

PESUKONE

19,90

19,90

39,90

Ladattava laatukone 
alta kahdenkympinLadattava laatukone 
alta kahdenkympin

Erä!Erä!

Tällä rahalla 
ei parempaa 

löydy
Tällä rahalla 
ei parempaa 

löydy

Maksuaika 10 kk. Korko 0%. Tilinhoito-
maksu 4 e/kk. TUOHI-luottohinta yht. 289,-

29,-/kk*

Maksa 10 KK TASAERISSÄ

Nyt erä
poikkeuksellisen
halpaan hintaan!

Nyt erä
poikkeuksellisen
halpaan hintaan!

• Kallentori, 67100 Kokkola • Puh. 0207 424 424* • ma-pe 10-18, la 10-15 ja su 12-16.

www.tankkari.fi
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Vuoden juniori
maalikuninkaaksi

Aika näyttää, vaihtuuko Tampere Unitedin pelipaita Saturnin pelipai-
taan.

Tuskin tämän pelikauden päättä-
jäiskuvan aikoihin Henri osasi ku-
vitella, mihin ura tulee häntä kul-
jettamaan.

Vihreää sen 
olla pitää!


