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Harjoituskauden alkajaisiksi 
KPV teki sopimuksen kemi-
läissyntyisen laitawingerin, 
liigakokemustakin omaavan 
Tommy Torvikosken kanssa. 
Tommy kiinnitti KPV:n kan-
nattajien ja seurajohdonkin 
huomion jo viimesyksyisessä 
Suomen Cupin ottelussa KPV-
PS Kemi. Tommy erottui jo 
tuolloin energisyydellään ja 
pystyi yksinkin haastamaan 
KPV:n puolustuksen useam-
paan juoksukilpailuun.  

Kokkolaan saavuttuaan, tal-
ven ajan Tommy on saanut har-
joitella terveenä ja onpa jopa 
Kippari-hallin arvovaltainen, 
kaikkia KPV:n edustusjouk-
kueen edesottamuksia seu-
raava innokas ikämiesjoukko 
ihastellut laiturin räväkkiä 
otteita. Erityisesti Tommyssä 
miellyttää joukkueensa eteen 
uhrautuvasti taisteleva, aktii-
vinen ja aloitteita tekevä pe-
laajatyyppi. 

– KPV:ssa on panostettu 
huolella fysiikkaan ja yhtei-
sen pelitavan omaksumiseen. 
Lisäksi joukkueen sisällä val-
litseva henki on erittäin hyvä.  
Harjoituksissa on väkevä teke-
misen meininki eikä KPV tule 
kauden aikana kuvia kumarte-
lemaan, kiittelee Tommy niin 
valmennusjohtoa kuin jouk-
kuekavreitakin.

Tommy syntyi kemiläisper-
heeseen 25-vuotta sitten ja 
aloitti jalkapallon pelaamisen 
jo  7-vuotiaana. Tommyn en-
simmäiset futismuistot juon-
tavat juurensa Kemiin ja siellä 
kasvattajaseuraan FC-88:iin. 

– Valmentaja heitti miltei en-
simmäisessä oikeassa pelissä 
meikäläisen vasemmaksi pa-
kiksi, mutta eihän siitä hom-
masta mitään tullut, jännitti-
kin niin maan perusteellisesti, 
nauraa Tommy.

Taisipa koutsi huomata, 
että Tommyn pelipaikka on 
jossain muualla kuin alaker-
ran linjassa ja jo seuraavassa 
pelissä Tommy löysi itsensä 
hyökkääjän tontilta. Tommy 
on edelleenkin mieltynyt kai-
kista eniten keskikentän ja 
hyökkäyspään pelipaikkoihin 
ja mieluisin rooli on 4-3-3-ryh-
mityksessä laitahyökkääjän 
tontti. Tommyn oma tavoite on 
edelleen 10 maalia ja 10 syöt-
töä kauden aikana. 

Tommyn oma esikuva on aina 
ollut Diego Maradona. Vaikka 
tuon pienen argentiinalaisen 
tulisielun kaikkia jalkapal-
louran jälkeisiä tempauksia 
Tommy ei allekirjoita tai ihaile 

niin pelikentällä Diego oli par-
haimmillaan maaginen. Die-
gon fanittaminen alkoi vuonna 
1986 kun hän teki tuon kaik-
kien futisfanien muistaman 
pitkän kuljetuksen läpi Eng-
lannin kenttäpuoliskon. 

Tommyn jo pitkähkön peli-
uran aikana on syntynyt myös 
läpi elämän kestäviä ystävyys-
suhteita ja pelikavereita pelaa 
useilla sarjatasoilla Suomessa. 
Onpa jokunen päässyt kokei-
lemaan taitojaan ulkomaille-
kin.  Paras pelikaveri on tällä 
hetkellä Norjassa, Ströms-
godsetissa ammatikseen pe-
laava kemiläislähtöinen Keijo 
Huusko. 

Talven harjoitteluolosuhteita 
Tommy kehuu Kokkolan osalta 
mainioiksi. 

– Kippari-halli saa täyden 
kympin ja vielä kun Kokko-
laan saataisiin täysimittai-
nen, lämmitettävä tekonurmi 
niin Kokkola olisi suomalaisen 
jalkapalloilun Mekka, toteaa 
Torvikoski.

Kentän ulkopuolella Tom-
myn elämän täyttävät opiskelu 
ja rauhallinen perhe-elämä. 
Tommy työstää parhaillaan ko-
netekniikan insinööriopintojen 
päättötyötä ja työn valmistut-
tua alkaa työpaikan metsästys 
ja työelämään asettuminen. 

Pelaajan perheeseen kuuluvat 
avovaimo ja isän silmäterä: 
puolitoistavuotias pikkutyttö. 
Kokkola on ollut perheelle po-
sitiivinen yllätys ja vastaan-
otto on ollut välitön.  

– Kaupunki on sopivan kokoi-
nen, palvelut ovat saatavilla ja 
etäisyydet miellyttävän lyhyitä 
Ja jos koti-ikävä iskee niin Ke-
miin hurauttaa muutamassa 
tunnissa sukulaisia tervehti-
mään.

Sarjakaudesta tulee Tom-
myn mukaan todella mielen-
kiintoinen ja oman pikantin 
lisämausteen tuovat pitkästä 
aikaa divaritasolla Kokkolassa 
koettavat paikalliskamppailut 
GBK:n kanssa. Ykkönen on 
kovatasoinen sarja ja Ykkösen 
kärkiryhmät kamppailisivat 
varmasti tasavertaisesti Fu-
tisliigan alakolmanneksen 
kanssa. 

Kauden alun lähetessä jouk-
kueen tavoite on kirkastu-
nut ja Tommyn mukaan olisi 
väärin jos sanoisi, ettei KPV 
tavoittelisi tosissaan nousua 
Futisliigaan. 

– Valmennus on laadukasta 
ja joukkue tasokas joten mikä 
meitä estää, pohtii Tommy 
kauden kynnyksellä. 

Tapio Hakala

”Kemin kingi” Tommy Torvikoski
kotiutunut hyvin Kokkolaan

Kokkola ja pelikaverit ovat pitäneet huolen siitä, että Tommy 
Torvikoskeen,Kemin lahjaan KPV:lle, ei koti-ikävä ole päässyt iske-
mään.

Seuran historian lehdiltä pul-
pahtaa esiin aina silloin tällöin 
mielenkiintoisia tietoja. Yksi 
sellainen on kesä 1953, jolloin 
KPV pelasi maakuntasarjaa, 
vastannee nykyistä II divisi-
oonaa. Seurahan vieraili vain 
tuon yhden kesän mainitussa 
sarjassa pelaten alku- ja kar-
sintasarjoissa 17 ottelua yh-
teismaalein 115–19. Voittoja 
kirjattiin 15 ja tasapelejä 2.

Komein voitto tuli 14.8. 
pelatusta ottelusta kokkola-

laista Friska Viljoria vastaan, 
joka päätyi lukemiin 19-0! 
KPV:n kohdalla ainakaan ei 
löydy suurempia voittonume-
roita Palloliiton virallisista 
sarjoista. Tuskin kovin monella 
toisellakaan seuralla sellaisia 
on esittää. 

Tuona hurjana kesänä 1953 
KPV:n 17 ottelua päättyivät: 
KPV-OPS 7-3, OPS-KPV 2-5, 
KPV-KePS 10–1, KePS-KPV 1-
3, KPV-PPojk 12–0, PPojk-KPV 
1-4, KPV-Kärpät 5-0, Kärpät-
KPV 1-2, KPV-FV-47 19–0, FV-
47-KPV 0-14, KPV-IKissat 2-2, 
OTP-KPV 3-3, KPV-Jymy 1-3, 
KPV-TPT 5-0, VPV-KPV 1-7, 

PPT-KPV 1-5, KPV-EIF 9-2.
Numerot puhuvat selkeää 

kieltä, että joukkue oli tuona 
kesänä väärässä sarjassa. 
Kauden aikana yksitoista eni-
ten otteluita pelannutta olivat 
Pertti Sere maalivahtina, Eero 
Vantunen, Eino Kosola, Jukka 
Niemi, Tenho Heikkilä, Esko 
Malmivaara, Mikko Vacklin, 
Hannu Vainio, Leino Nisula, 
Matti Lento ja Jalo Telimaa. 

Lisäksi sarjapelikokemusta 
saivat Asko Sallamaa, Vihtori 
Svahn, Veikko Salo, Tuomo Va-
lavaara, Paavo Piispanen, Veli 
Liimatta, Kalle Hongell, Reijo 
Perkkiö ja Raimo Tiainen.

Maalijuhlaa 
kesällä 1953


