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GREEN FAMILY
Mikko Koivisto
on poissa
Keskiviikkona 25.4. tavoitti läheisten
ohella Pallo-Veikkojen jäsenkunnan uutinen Mikko Koiviston äkillisestä poismenosta. Mikko oli muiden ikäistensä kanssa
jalkapalloharjoituksissa Kipparihallin päivätunneilla kuoleman kohdatessaan. Lähimpinä jäivät tunnollista ja vaatimatonta
Mikkoa kaipaamaan Mirjami-puoliso,Matti
ja Martti veljet ja Maria sisar perheineen,
sekä suuri joukko entisiä ja nykyisiä pelikavereita. Mikko oli syntynyt 2.4. 1943
Kokkolassa. Työelämässä hän oli SOK:n
Kokkolan konttorin palveluksessa ja konttorin loputtua satamassa ahtaajana, minkä
jalkapallojoukkuessa oli vielä viime kesänä
voittamassa ahtaajien mestaruutta.
Mikko Koiviston jalkapalloura käynnistyi
´50-luvun alussa Väinö Paavolaisen jalkapallokoulussa kuten useimpien kokkolalaispoikien. Mikko, joka jalkapalloilijoitten
tapaan tunnettiin lempinimellään ”Elvis”,
tuli näihin harjoituksiin Katariinankadulta,
Leenlanperältä, mistä niin monen menestyksekkään palloveikon ura tuolloin
alkoi.
Juniorivuosien yksi parhaista taidonnäytteistä Mikon kohdalla kirjattiin 1959
Vaasassa SM-tekniikkakisoissa, missä
hän osoittautui pujottelulajissa Suomen
parhaaksi. Hän pelasi läpi KPV:n silloin
ohjelmassa olleet ikäluokat.
Ensimmäisen kerran Mikko Koivisto puki
edustusjoukkueen pelipaidan ylleen 1962.
Välillä hän kasvatti parin vuoden ajan
taitojaan perustetussa sisarseura KPS:
ssa. Vuonna 1965 Kalevi Tiainen ja Reino

Mikko Koivistolle, (toinen vas.), kuvan tilanne oli varmasti hänen jalkapallouransa suurin, kun joukkue on vastaanottamassa Lahdessa kultamitaleita Suomen mestaruudesta 5.10. 1969. Muut onnelliset palloveikot ovat Kai Mäkinen, Esa Korhonen, Risto Hautala kapteenina pytty
kainalossa ja Kalevi ”Heru” Tiainen.
Sarlin nostivat hänet edustusjoukkueen
pelaajarinkiin, jolla lähdettiin määrätietoisesti hakemaan suurempia menestyksiä. Mikko oli tärkeä luottopelaaja tuon
tavoitteen saavuttamisessa.
Hän oli joukkueensa ehkäpä tunnollisin
harjoittelija ja se edesauttoi myös siihen,
että hän yleensä oli kauden aikana mukana joka ottelussa kärsimättä loukkaantumisista ja puhumattakaan, että varoituksista olisi tullut katkoja pelaajauralle.
Tällaisia kesiä hänen pelaajavuosilleen
kertyi peräti viisi. Kirkkaimman jalkapallomeriittinsä hän saavutti 1969 ollessaan
voittamassa seuralle miesten Suomen
mestaruutta. Sen lisäksi hän oli 1971
voittamassa SM-pronssia. Kausi 1972 oli
hänen kodallaan viimeinen KPV:n edustusjoukkueessa. Uraan KPV:ssa mahti 153

Palloliiton virallista ottelua, joissa puolustajapelaajana esiintynyt Mikko teki kaksi
maalia.
Pelaaminen ei toki päättynyt tuohon,
vaan hän jatkoi monen muun KPV:n pelaajan tavoin jäähdyttelyä Konkareissa ja
saavutti sen joukkueissa lukuisia SM-mitaleita aina Suomen mestaruudesta alkaen.
Myös tennis kuului niiden urheilulajin piiriin, joissa Mikko Koivisto viihtyi ja saavutti
KTK:ssa menestystä.
Mikon yllättävään poismenoon liittyy
muisto siitä, että myös hänen isänsä koki
matkan pään urheilun parissa osallistuessaan kuorma-autoilijain hiihtokisoihin.
Mikko Koiviston ohella mestaruusvuoden
joukkueesta ovat keskuudestamme poistuneet jo Jorma Pönkänen, Erik Mäkelä ja
Raimo Vainio.

Vihreällä linjalla
Tämän otsikon alla kerrotaan niistä
seuran jäsenistön keskuudessa tapahtuneista henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista – niin ilon kuin murheenkin
koskettavia - joita on tihkunut toimituksen
tietoon sitten edellisen lehtemme.

75 vuotta. Johtokunnassa päätösvaltaa
takavuosina käyttäneillä Olavi Hiltusella
ja Pekka Lintamolla on myös edessään
juhlavuosi.
70 vuotta. Tällä vuosipaalulle ehtivät
tämän vuoden aikana seuran taannoinen
sihteeri Matti Latva-aho sekä pelaajina
seuran edustusasua – lähinnä junioreissa
– kantaneet Seppo Rannanpää ja Jarmo
Isohanni.

Palautetaan mieliin ensin ne uutiset,
jotka muistuttavat meitä elämän katoavaisuudesta.
Joulukuussa olimme sen tosiasian
edessä, että Erkki Telimaa ja Vilhelm Porrassalmi jättivät meidät, ensin Erkki ja
muutamaa päivää myöhemmin Ville. Erkki
Telimaa teki pitkän pelaajauran seurassa
ja kävi lyhyen vierailun aikanaan pelaamassa myös Kiffenissä ja Drottissa, mutta
sydämessä hänellä oli tärkeimmällä sijalla
aina viimeisiin päiviin saakka KPV. Sen sai
toimittajakin tuntea haastateltuaan Erkkiä useaan otteeseen tähän lehteen, viimeksi viime vuonna. Erkki oli Dahlströmin
– myöh. Telimaa – veljestrion vanhin.
Isä-Uno mukaan lukien tämä perhe on
varmasti perheistä eniten vaikuttanut
seuramme menestykseen.
Erkki kuului jo 1938 seuran ensimmäiseen juniorijoukkueeseen ja pisti vielä -60luvulla nappulakengät jalkaansa seuran
kolmosjoukkueessa. Erkin tavaramerkki
kentällä oli vahva vasuri, josta on toinen
toistaan hauskempia muistoja. Toimittaja
oli nuorena nappulana seuraamassa joskus
-50 – luvun alkupuolella harjoituksia
Halkokarin kentällä, kun ”Lunkin” vasuri
puhui ja ylärima katkesi kahtia. Lukemattomat ovat ne maalit, jotka hän on laukonut KPV:n hyväksi tai jakanut erinomaisia
syöttöjä toisten viimeisteltäväksi. Erkki
Telimaan pelaajaura olisi ollut vielä tuloksekkaampi, ellei hän olisi sotatoimissa
haavoittunut jalkaansa.
Ville Porrassalmi pelasi seuran junioreissa usean vuoden pian sotien jälkeen.
Alussa hänen nopeuttaan hyödynnettiin
hyökkääjänä, mutta varsinaisen pelipaikkansa hän lunasti maalivahtina. Miesten tasolla pelaajaura jäi yhteen viralliseen otteluun, koska suurempi rakkaus
urheilun osalta siirtyi yleisurheiluun.
Tuoreimpana uutisena jäsenjoukon
yllätti maaliskuun lopulla tietoon tullut
Tuomo Eskon poismeno. Hänkin kävi läpi
seuran junioriportaan ja vaikka ei pe-

Myöhäissyksyllä
synttäreitään
juhliva Keith ”Keke” Armstrong
pelasi kaudella 1985 KPV:n paidassa.
laaminen hänelle ollut koskaan samalla
lailla tärkein asia kuin monille muille
kavereilleen, niin Tuomon iloinen olemus
ja hyväntahtoisuus kavereita kohtaan
edellyttivät aina hänen mukanaoloaan
joukkueissa. Aina, kun Tuomon kanssa
tapasi, niin suunpielet olivat koko ajan
ylöspäin kertoen hauskoista juniorivuosien tapahtumista.
Edellisessä lehdessämme kerroimme
jo seuran jäsenistön piiristä tietoon tulleet alkuvuoden syntymäpäiväuutiset,
joten toivon mukaan seuraavat ovat
vielä edessä ennen Sylvesterin päivää.
Aloitetaan luettelo vanhimmasta päästä
onnittelujen ja kaikkea hyvää sisällään
pitävien toivotusten kera.
80 vuotta. Tietolähteet kertovat, että
vuosia seuran johtokunnassa ja varapuheenjohtajanakin ollut rehtori Pentti
Jokela saavuttaa tuon rajapyykin ja yhtä
lailla vuosia seurassa junioripuolen johtokuvioissa ja sittemmin järjestysmiehenä toiminut Matti ”Tatu” Harju tulee
samalle virstanpylväälle. Huhtikuussa
tuli Pallo-Veikon tietojen mukaan tämä
vuosipaalu sivuutetuksi Tapio Vesamolta.
Hän oli edustusjoukkueen vakiokalustoa etupäässä jääpalloilussa ´40-luvulla,
mutta pöytäkirjat kertovat hänellä olleen
muitakin tehtäviä seurassamme.
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Perustettu
12.10.1930
Puheenjohtaja: Jorma Nikkanen.
Johtokunta: Peter Haldin, Jaakko Innanen/rahastonhoitaja, Juha
Kola, Pekka Kuusela, Kalle Myllykangas, Kari Pallaspuro, Janne Ylinen.
Sihteeri: Laila Myntti.
Edustusjalkapallojaosto: Pekka Kuusela, Jorma Nikkanen, Pekka
Nurmi, Juha Reini, Hannu Touru.
Juniorijaosto: Jouko Vierimaa pj, Markku Piispanen vpj, Kaj Huuhka,
Pauli Hohentahl, Harri Lundell, Kalle Myllykangas, Seppo Peuraharju,
Timo Åstrand, Antti Ylimäki.
Naisjalkapalloilu: Satu Rantala, Laila Myntti, Peter Haldin, Pauli
Hohentahl, Carola Myllykangas, Pekka Nokso-Koivisto,
Harri Ojanperä.
Tiedotus- ja markkinointijaosto: Juha Kola pj, Kuisma Hattunen
vpj, Jaakko Innanen, Voitto Kentala, Jorma Uusitalo, Janne Ylinen.
Pallo-Siskot: Pia Savolainen pj, Annika Aarntsen, Seija Hattunen,
Leena Luokkala, Carola Myllykangas, Johanna Ojanperä,
Elina Räisälä.
Järjestysmiesjaosto: Kalevi Tyynelä pj, Pekka Kivelä vpj, Hannu
Helasterä, Pekka Kuusela.
Fanijaosto: Tapani Hakala kokoonkutsuja.
Seniorijaosto: Olli Peltoniemi pj, Esa Korhonen vpj, Eero Huima,
Gunnar Isosaari, Matti Järvi, Voitto Kentala, Ahti Salo, Eero Vantunen.
Edustajat SPL:n ja K-P:n piirin kokouksiin: Juha Kola ja
Pekka Kuusela.
Tilintarkastajat: Kuisma Hattunen ja Veli-Matti Laitinen, varalla
Vesa Virnes ja Kai Tastula.
Osoite: KPV, Antti Chydeniuksenkatu 71, 67100 Kokkola
Fax: (06) 8349601
Sähköposti: info@kpv.fi

Perustettu
20.10. 2006
Puheenjohtaja: Kalle Myllykangas
Johtokunta: Tom Apunen/markkinointi-joukkueenjohtaja,
Keijo Hautamäki/valmentaja, Juha Kola/sihteeri, Kalle Myllykangas/
puheenjohtaja, Mika Määttänen/markkinointi, Ville Niskanen/
manageri, Matti Sipiläinen/markkinointi.
II-valmentaja: Vesa Hohentahl.
Osoite: FC Kipparit, Pitkänsillankatu 24, 67100 Kokkola
Fax: (06) 8684410
Sähköposti: info@fckipparit.com

60 vuotta. Johtokuntatyöstä tällä vuosipaalulla on muistuttamassa Antero Savela
sekä pelaajistosta Jukka Alkula, Juhani Paavolainen, Tapio ”Pippana” Raatikainen ja
Hannu ”Hami Lamberg. Edellisestä lehdestä
jäi tiedon puutteen vuoksi onnittelematta
Heimo Petäjävuorta, joka vuosia oli mukana
juniori- ja naisjoukkueitten johtotehtävissä.
Hän tuli vuosipaalulle kevään korvalla.
50 vuotta. Nuorimpia juhlittavia tänä
vuonna ovat edustusjoukkueen pelaajistoon aikanaan lukeutuneet Tapio Hautala
ja Keith ”Keke” Armstrong. Tähän numeroon ei vielä ehtinyt ”vahvistettavaksi”
aviorintamalta lopullisia ratkaisuja. Huhut
kuitenkin kertovat, että haikaran olisi
nähty lentelevän naisjoukkueen yllä. Vuosien saatossa on tälläkin palstalla voitu
kertoa jalkapalloilun voimasta yhdistää
nuoria myös kentän ulkopuolella. Jäämme
odottelemaan ainakin Akin & Veeran sekä
Ninan & Teron ”virallisia uutisia”. Tarkemmat ”paljastukset” aikanaan. Naisjalkapalloilun parista on tullut tieto, tosin
hieman viiveellä, että luottopelaajistoon
kuulunut Pauliina Telimaa on avioitunut.
Onnittelemme.
Onnittelut myös ykkösen Petri ”Peetu”
Piispaselle, joka saattoi talvella liittää tärkeimpien asiakirjojensa joukkoon insinöörin paperit. Saavutus, joka vapauttaa
ajatukset entistä parempiin pelisuorituksiin
ja avausmatsihan oli hieno näyttö tästä.
Mahdollisine puutteineenkin toivomme
palstalle ymmärrystä ja toivotamme
kiitollisuutta kaikille nimeltä mainituille
seuramme hyväksi vietetystä ajasta, jolla
on lupa toivoa jatkoa. Vastaisen varalle, me
tämän lehden koonneet, otamme vastaan
juttuvinkkejä myös tuleviin numeroihin
– rakkaudesta seuraan ja jalkapalloiluun
– eikä maksa mitään!
vote

Tämä KPV:n jäsenistön toimin aikaansaatu julkaisu on järjestysnumeroltaan
jo 72:s. Lehti jaetaan joka kotiin Kokkolassa eli n. 17 000 kappaleen painoksena. Lehti on painettu perinteiseen tapaan Art-Print Oy:ssä Kokkolassa.
Lehden toimituksellisen sisällön tuottamisesta ovat päävastuun kantaneet
Juha Kola, Jouko Vierimaa, Tapio Hakala ja Voitto Kentala. Ilmoitusmyynnin
osalta urakka on ollut Vesa Virneksen ja Pekka Kuuselan harteilla. Lehden
ulkoasuun kuuluvat taittoratkaisut ovat Pentti Heikkilän toteuttamia.
Edellä mainittujen lisäksi talkoihin ovat osallistuneet monet muutkin seuran
jäsenet ja ystävät (!), joille kaikille lämmin kiitos yhteistyöstä.
Pallo-Veikon välityksellä kiitos ennen muuta niille henkilöille, jotka tässä lehdessä yrityksistään ilmoittamalla ovat tukeneet Pallo-Veikko -lehden ilmestymistä tälläkin kertaa.
Toivotamme kaikille ystävillemme onnellisia kesäpäiviä!
Pallo-Veikon toimitus

