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Seuran taloudelle erittäin tärkeä Pallo-Siskojen jaosto ei ole suuren suuri, kymmenkunta aktiivista naista, ja 
niinpä toive vahvistuksista elää. Hyvät ystävät tiskin molemmin puolin on tärkein palkkio työstä. Toiminta 
on etupäässä yleisön palvelua KPV:n kotiotteluiden kanttiinissa. Kaupungin työlle tarjoamat olosuhteet, 
esimerkiksi sähkön ja veden puuttuminen, ovat epäkohtia, joihin he toivovat pikaista parannusta. Pallosis-
kot oikealta Johanna Ojanperä, Tuula de Jong, Anne Holmbäck, Seija Hattunen ja Pia Savolainen palvele-
massa naisten joukkueen valmentajaa Risto Willmania.

KPV:n naisjoukkue oli viime 
kesänä lähellä sarjanousua.  
Sarjakakkosena joukkue jäi 
vain pisteen päähän nousijasta.  
Viime kesän hyvä menestys in-
nostaa tänä kesänä laittamaan 
tavoitteet korkealle eli nousu I 
divisioonaan on tavoite!

Joukkue on harjoitellut tal-
ven ajan 3-4 kertaa viikossa, 
joista kaksi kertaa on ollut 
Kipparihallissa. Koulun sali-
vuorolla ja juoksulenkillä on 
oltu kerran viikkoon.

Osallistumisprosentti talvi-
harjoitteluun voisi valmentaja 
Riku Willmannin mukaan olla 
ollut parempikin. Joukkueessa 
on talven aikana tapahtunut 
melkoisesti muutoksia.  Me-
netyksenä on ollut molemmat 
nigerialaispelaajat: Semola 
Aginlose pelaa nyt Haaparan-
nassa ja Rachel Ayegba siirtyi 
Kuopioon.  Osa joukkueen nai-
sista opiskelee toisella paik-
kakunnalla talven aikaan ja 
osallistuminen yhteisharjoituk-
siin on ollut rajallista.  Lisäksi 
Sara Myntti, Emmi Jansson ja 
Anette Johansson ovat viettä-
neet talvensa Australiassa, jo-
ten heidän pelikuntonsa näh-
dään vasta kesäkuussa, kun 
he palaavat Kokkolaan.  Veera 
Kullberg on myös kevätkau-
den ollut harjoittelujaksolla 
ulkomailla. Joukkue menetti 
myös mainion ja pätevän huol-
tajansa Miikka Mäntylän mies-
ten edustusjoukkueelle.

Toisaalta osa joukkueesta on 
saanut arvokasta kokemusta 

harjoiteltuaan lisäksi (ja pelat-
tuaankin) Pietarsaaren Unite-
din riveissä farmisopimuksen 
ansiosta.  Hanne Ojanperä, 
Emmi Alanen, Jonna Keskitalo, 
Ella Seppälä ja Elisa Nikula 
ovat käyneet lainassa Pietar-
saaressa, mutta jokaisen hei-
dän pääjoukkue tulee kesällä 
olemaan KPV:n naiset. 

Joukkue vahvistuu vielä tou-
kokuun aikana muutamalla 
uudella nigerialaispelaajalla. 

KPV:ltä osallistuu lisäksi III 
divisioonaan joukkue, jonka 
ydin koostuu B-tytöistä. He 
eivät lähteneet omaan sarjaan 
pelaamaan, vaan pelaavat KPV 
B:nä III divisioonassa, jolloin 
naistenkin peluuttaminen 
joukkueen tukena on mahdol-
lista.

Naiset ovat pelanneet vain 
muutaman harjoitusottelun ja 
niistä on tullut voitot: Semistä 
voitto 2-0, IK Myranista 6-0, ja 
Reimasta 8-1 .

Naiset aloittivat jo kesän cup-
ottelunsa voittamalla Ylivies-
kassa Ypan 13-0.  Seuraavaksi 
cup-vastustajaksi on jo arvottu 
Esse IK.

Joukkueessa pelaavat: Laura 
Tolonen, Jenna Nyblom, Saila 
Puumala, Milla Vierimaa, 
Saara Kauppinen, Henna Kuu-
sela, Jonna Keskitalo, Sara 
Myntti, Anette Johansson, 
Emilia Jansson, Elisa Nikula, 
Veera Kullberg, Maija Kottari, 
Hanne Ojanperä, Ella Seppälä, 
Mikaela Byskata, Nina Joukai-
nen ja Emmi Alanen. 

Sarjoihin kahdella 
naisten joukkueella

Pöytäkirjat kertovat, että KPV:n johtokun-
nissa on vuosina 1930-2007 ollut yhteensä 
134 henkilöä. Aivan ehdottomana tuota 
lukua ei voi pitää, koska pöytäkirjoja ei 
ole tallella kaikilta vuosilta ja esimerkiksi 
sotavuosien vuosikokouksista on tihkunut 
erilaista tietoa. 
Joidenkin kertoman mukaan vuosina 1939, 
1941 ja 1943 vuosikokouksia ei pidetty. Osa 
tiedoista on koottu Kokkola- ja Keskipoh-
janmaa-lehdistä.

Se tieto, mikä Pallo-Veikolla on käytettä-
vissä, kertoo Olli Telimaan olleen selvästi 
käytetyin voima johtokuntatasolla. Hän oli 
33 vuotta seuran puheenjohtajana ja lisäksi 
neljänä vuotena johtokunnan rivijäsenenä. 
Aivan ylivoimaisena ei häntä tässä tilas-
tossa voi pitää, kuten oheisesta palveluvuo-
siluettelosta käy ilmi. Vuosiin on huomioitu 
´90-luvun neljä erikoista vuotta, jolloin 
palloveikko-aatetta pidettiin yllä kahden 
johtokunnan toimesta.

Olli Telimaa 37
Kalervo Erkinheimo 31
Väinö Paavolainen 30
Reino Porko 22
Oiva Saranne 20
Kalevi Tiainen 19
Ahti Salo 18
Pekka Kuusela 18
Oskari Niemi 16
Mikko Kaleva 15
Jukka Peltoniemi 15
Raimo Huuhka 15.

KPV:n perustavassa kokouksessa 
12.10.1930 näistä henkilöistä oli paikalla 
vain Oiva Saranne. Muut kaksitoista sil-
loin mukana ollutta olivat Uno Korpela, 
Oskari Männikkö, Veikko Helander, Veikko 
Komsi, Onni Liimatta, Alpo Lampela, Toivo 
Liimatta, Veikko Wickström, Frans Wick-
ström, Risto Orell, Matti Dahlbacka ja Antti 
Maunumäki.
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