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”Kemin kingi” Tommy Torvikoski
kotiutunut hyvin Kokkolaan
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Harjoituskauden alkajaisiksi
KPV teki sopimuksen kemiläissyntyisen laitawingerin,
liigakokemustakin omaavan
Tommy Torvikosken kanssa.
Tommy kiinnitti KPV:n kannattajien ja seurajohdonkin
huomion jo viimesyksyisessä
Suomen Cupin ottelussa KPVPS Kemi. Tommy erottui jo
tuolloin energisyydellään ja
pystyi yksinkin haastamaan
KPV:n puolustuksen useampaan juoksukilpailuun.
Kokkolaan saavuttuaan, talven ajan Tommy on saanut harjoitella terveenä ja onpa jopa
Kippari-hallin arvovaltainen,
kaikkia KPV:n edustusjoukkueen edesottamuksia seuraava innokas ikämiesjoukko
ihastellut laiturin räväkkiä
otteita. Erityisesti Tommyssä
miellyttää joukkueensa eteen
uhrautuvasti taisteleva, aktiivinen ja aloitteita tekevä pelaajatyyppi.
– KPV:ssa on panostettu
huolella fysiikkaan ja yhteisen pelitavan omaksumiseen.
Lisäksi joukkueen sisällä vallitseva henki on erittäin hyvä.
Harjoituksissa on väkevä tekemisen meininki eikä KPV tule
kauden aikana kuvia kumartelemaan, kiittelee Tommy niin
valmennusjohtoa kuin joukkuekavreitakin.
Tommy syntyi kemiläisperheeseen 25-vuotta sitten ja
aloitti jalkapallon pelaamisen
jo 7-vuotiaana. Tommyn ensimmäiset futismuistot juontavat juurensa Kemiin ja siellä
kasvattajaseuraan FC-88:iin.
– Valmentaja heitti miltei ensimmäisessä oikeassa pelissä
meikäläisen vasemmaksi pakiksi, mutta eihän siitä hommasta mitään tullut, jännittikin niin maan perusteellisesti,
nauraa Tommy.
Taisipa koutsi huomata,
että Tommyn pelipaikka on
jossain muualla kuin alakerran linjassa ja jo seuraavassa
pelissä Tommy löysi itsensä
hyökkääjän tontilta. Tommy
on edelleenkin mieltynyt kaikista eniten keskikentän ja
hyökkäyspään pelipaikkoihin
ja mieluisin rooli on 4-3-3-ryhmityksessä laitahyökkääjän
tontti. Tommyn oma tavoite on
edelleen 10 maalia ja 10 syöttöä kauden aikana.
Tommyn oma esikuva on aina
ollut Diego Maradona. Vaikka
tuon pienen argentiinalaisen
tulisielun kaikkia jalkapallouran jälkeisiä tempauksia
Tommy ei allekirjoita tai ihaile

Maalijuhlaa
kesällä 1953
Seuran historian lehdiltä pulpahtaa esiin aina silloin tällöin
mielenkiintoisia tietoja. Yksi
sellainen on kesä 1953, jolloin
KPV pelasi maakuntasarjaa,
vastannee nykyistä II divisioonaa. Seurahan vieraili vain
tuon yhden kesän mainitussa
sarjassa pelaten alku- ja karsintasarjoissa 17 ottelua yhteismaalein 115–19. Voittoja
kirjattiin 15 ja tasapelejä 2.
Komein voitto tuli 14.8.
pelatusta ottelusta kokkola-

Kokkola ja pelikaverit ovat pitäneet huolen siitä, että Tommy
Torvikoskeen,Kemin lahjaan KPV:lle, ei koti-ikävä ole päässyt iskemään.
niin pelikentällä Diego oli parhaimmillaan maaginen. Diegon fanittaminen alkoi vuonna
1986 kun hän teki tuon kaikkien futisfanien muistaman
pitkän kuljetuksen läpi Englannin kenttäpuoliskon.
Tommyn jo pitkähkön peliuran aikana on syntynyt myös
läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita ja pelikavereita pelaa
useilla sarjatasoilla Suomessa.
Onpa jokunen päässyt kokeilemaan taitojaan ulkomaillekin. Paras pelikaveri on tällä
hetkellä Norjassa, Strömsgodsetissa ammatikseen pelaava kemiläislähtöinen Keijo
Huusko.
Talven harjoitteluolosuhteita
Tommy kehuu Kokkolan osalta
mainioiksi.
– Kippari-halli saa täyden
kympin ja vielä kun Kokkolaan saataisiin täysimittainen, lämmitettävä tekonurmi
niin Kokkola olisi suomalaisen
jalkapalloilun Mekka, toteaa
Torvikoski.
Kentän ulkopuolella Tommyn elämän täyttävät opiskelu
ja rauhallinen perhe-elämä.
Tommy työstää parhaillaan konetekniikan insinööriopintojen
päättötyötä ja työn valmistuttua alkaa työpaikan metsästys
ja työelämään asettuminen.

Pelaajan perheeseen kuuluvat
avovaimo ja isän silmäterä:
puolitoistavuotias pikkutyttö.
Kokkola on ollut perheelle positiivinen yllätys ja vastaanotto on ollut välitön.
– Kaupunki on sopivan kokoinen, palvelut ovat saatavilla ja
etäisyydet miellyttävän lyhyitä
Ja jos koti-ikävä iskee niin Kemiin hurauttaa muutamassa
tunnissa sukulaisia tervehtimään.
Sarjakaudesta tulee Tommyn mukaan todella mielenkiintoinen ja oman pikantin
lisämausteen tuovat pitkästä
aikaa divaritasolla Kokkolassa
koettavat paikalliskamppailut
GBK:n kanssa. Ykkönen on
kovatasoinen sarja ja Ykkösen
kärkiryhmät kamppailisivat
varmasti tasavertaisesti Futisliigan
alakolmanneksen
kanssa.
Kauden alun lähetessä joukkueen tavoite on kirkastunut 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.

laista Friska Viljoria vastaan,
joka päätyi lukemiin 19-0!
KPV:n kohdalla ainakaan ei
löydy suurempia voittonumeroita 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 13, KPV-PPojk 12–0, PPojk-KPV
1-4, KPV-Kärpät 5-0, KärpätKPV 1-2, KPV-FV-47 19–0, FV47-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 eniten 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 Valavaara, Paavo Piispanen, Veli
Liimatta, Kalle Hongell, Reijo
Perkkiö ja Raimo Tiainen.
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