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PALLOVEIKKO Kevät 2007

Seniorit vaalivat kuntoaan
Jo useamman vuoden ajan on
viisikymmentäluvun pelimiehillä ollut tapana kokoontua
kerran, pari vuodessa muistelemaan
pelivuosiaan
ja
siinä ohessa tekemään pieniä
kontrolleja fyysisen kuntonsa
tilasta. Kiitos tästä tavasta
lankeaa ennen muuta kolmena
vuosikymmenenä edustusjoukkueessa pelanneelle Eero Vantuselle, Tuorein tapahtuma
oli jälleen helmikuulla, kun
porukka kokoontui Näkömestarin tiloihin ja sai samalla
pika-arvion silmiensä tilasta.
Kiitos siitä Timo ja Ville Koivukoskelle.
Tapaamisen aluksi tarkistettiin jokaisen mukaan tulleen 19
palloveikon silmien taittovoimat
autorefraktometrilla ja sitten
lisäksi silmänpaineet. Iltaa jatkettiin Timo ja Ville Koivukosken johdatellessa keskustelua
ikääntyvien ihmisten näkökyvystä ja silmäsairauksista.
Timo Koivukoski esitteli 25
vuoden ikään ehtinyttä Näkömestari Oy:tä. Kävi ilmi, että
alkuunlähtö tapahtui Timo
Koivukosken ja Pekka Pietarilan toimesta. Sittemmin oli
omistajajoukossa myös Matti
Saranpää, kunnes 2003 yritys
siirtyi kokonaan Timo Koivukoskelle. Hän puolestaan luopui johtotehtävistä 2004, ollen
kuitenkin edelleen toiminnassa
mukana ”ruuhkahuippuja tasoittamassa”. Päävastuun otti
kantaakseen poikansa Ville
Koivukoski.
Näkömestari aloitti Isokatu
5:ssä, mutta toimii nykyään
Mestarinkulmassa, Tehtaankatu 3:ssa, jossa Näkömestarilla on Timon määritelmän

Tämä joukko KPV:n senioreita oli koolla helmikuisessa tapaamisessa. Palloveikot oik. Erkki Myllykangas, Matti Järvi, Eero Vantunen, Eino Rokala,
Hannu Salmela, Kalevi Tiainen, Seppo Paavolainen (takana), Olli Hongell, Asko Sallamaa, Ahti Salo, Tenho Heikkilä, Veikko Salo, Kalle Hongell,
Mikko Sulkala, Heikki-Tapio Nieminen, Jalo Telimaa, Jukka Peltoniemi (takana), Voitto Kentala ja Martti Kokko.
mukaan ruhtinaalliset tilat.
Vuosien saatossa on taloudellinen kehitys ollut nousujohteista. Viime vuonna liikevaihtoa oli 1,5 miljoonaa euroa.
Lisäksi Näkömestarilla on
toimipisteet Kannuksessa ja
Kaustisella. Töitä tarjotaan
kymmenelle henkilölle ja lisäämisen tarvetta on, mutta alalla
on pula ammattitaitoista henkilöistä.

Silmälasien valmistamisessa
pystytään Näkömestarilla palvelemaan asiakasta alusta loppuun. Vain ruuhka-aikoina on
jouduttu turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Silmälasien
hinnat voivat vaihdella 80-1000
euron välillä. Silloin tällöin
kuulee valituksia hintatasosta,
mutta tällä alalla vallitsevat
samat lait kuin muussakin
yritystoiminnassa. Laadulla
on hintansa ja suomalainen
lähtee yleensä ensimmäisenä
haluamaan laatua. Merkittävä
tosiasia on myös se, että silmälaseja koskee 22 prosentin alv
eikä sitä rinnasteta tältä osin
muihin
terveyspalveluihin,
muistutti Ville Koivukoski.
Silmän rakenteesta ja sairauksista kertoi tarkkaavaiselle
kuulijakunnalle Ville Koivu-

koski. Kävi ilmi, että yleisimpiä silmäsairauksia on kolmea
lajia: silmänpainetauti, silmänpohjan rappeuma ja harmaakaihi. Näistä harmaakaihi on
helpoimmin parannettavissa,
kun taas rappeumaa ei voida
parantaa, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa. Kaikissa näistä ovat kuitenkin
hyvin merkittäviä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Niinpä
Ville neuvoo varsinkin ikäihmisten käyvän 2-3 vuoden välein optikolla tarkistuttamassa
silmiensä kunnon.
Illan tavallaan yllätysvieraaksi oli saapunut Helsingistä
KPV:n ´50-luvun maalivahti,
teologian tohtori Heikki-Tapio
Nieminen, joka lyhyesti muisteli omia pelaajakokemuksia ja
palautti mieliin edesmenneit-

ten veljiensä Raikkaan ja Sepon maanpäällisen vaelluksen
viimeiset vaiheet. Samalla hän
kertoi kokeneensa itse kaksi
sydämen ohitusleikkausta ja
yhden pitempiaikaisen sydämen pysähtymisen. Pappina
hän lohdutti kuulijoitaan, että
kaikille meillä on suunniteltu
elinpäivien aikataulu, joka on
Jumalan asettama.
Tilaisuuden yhteydessä vietettiin myös hiljainen hetki kahden poisnukkuneen ´50-luvun
palloveikon Erkki Telimaan ja
Ville Porrassalmen muistolle.
Hyvän suosion saavuttanutta
tapahtumaa on tarkoitus jatkaa kesätapaamiselle, jolloin
kohteeksi Eero on suunnitellut satamaa ja siellä toimivaa
suurteollisuutta.

Timo Koivukoski ja Heikki-Tapio Nieminen pohdiskelevat ehkäpä vanhoja Kokkolaan liittyviä muistojaan.

