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PUHEENJOHTAJALTA

Hyvää alkanutta vuotta 2021. Tämä vuosi on juhlavuosi. Kokkolan 
Veikkojen perustamisesta tuli 17.3.2021 kuluneeksi tarkalleen 100 
vuotta. Ennen tätä seuramme edeltäjänä toimi 1912 perustettu 

Suomen Lyseoiden Urheilijain Kokkolan osasto. Kokkolan Veikkojen 
perustamiskokouksessa jäsenluetteloon kirjoitettiin kaksikymmentäyksi 
uuden seuran jäsentä, ja ensimmäiset naisjäsenet kirjattiin jäsenluetteloon 
18.3.1923. Nykyisellään seuran toiminnassa on mukana noin 300 jäsentä. 

Juhlavuotta aiomme juhlistaa pääosin vuoden aikana järjestettävien 
tapahtumien kautta, joista merkittävin on elokuun alussa järjestettävät 
nuorten yleisurheilun SM-kilpailut. Nämä kilpailut järjestämme yhdessä 
IF Åsarnana kanssa. Lisäksi tavoitteenamme on lisätä seuratoimintamme 
näkyvyyttä kaupunkilaisille, siitä esimerkkinä tämä juhlajulkaisu. 

Juhlavuonna on myös hyvä pysähtyä ja luoda katsaus menneeseen, 
mistä on lähdetty ja mihin ollaan päädytty. On aika muistella menneitä ja 
miettiä tulevaa. Seurassamme on historiansa aikana toiminut lähes 
kaksikymmentä eri lajijaostoa. Toimintansa aikana seuramme urheilijoita 
on nähty EM-, MM- ja Olympiatasollakin. Näistä kerrotaan tarkemmin 
omassa artikkelissaan tässä lehdessä. 

Seuramme tämän päivän haasteista mainittakoon varainhankinta ja 
vapaaehtoistyön kiinnostavuus, joiden uskon olevan myös usean muun 
seuran yleisimmät haasteet. Jotta voimme jatkossakin olla aktiivinen ja 
hyvin toimiva yleisseura tulee meidän panostaa ohjaajien kouluttamiseen 
ja sitouttamiseen. Sitä kautta uskon, että pystymme tarjoamaan laadukasta 
toimintaa, joka innostaa lapsia ja nuoria harrastamaan ja kilpailemaan 
seuramme väreissä. Näin jalostamme myös tulevaisuudessa seuramme 
urheilijoita kansainvälisiin edustustehtäviin. 

Parhaat kiitokset Kokkolan Veikkojen jäsenille aktiivisesta toiminnasta 
seuran eteen, sekä tukijoillemme, joiden avulla olemme pystyneet luomaan 
hienoa toimintaa paikkakuntamme lapsille ja nuorille. Toivonkin sekä 
jäsenten, että tukijoidemme jatkavan tätä seuramme hyväksi omalla 
tavallaan tekemäänsä työtä myös tulevaisuudessa. 

Lopuksi toivotan kaikille hyvää alkanutta juhlavuotta! 

Jorma Harju
puheenjohtaja 
Kokkolan Veikot

Urheiluseuran juhlaa
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Kokkola tunnetaan urheiluseuroistaan. Mikä on Kokkolan Veikkojen 
merkitys Kokkolan urheiluhistoriassa?  Tähän on nyt jo helpompi vastata 
seuran arkistoihin tutustuttuani. Veikkojen toiminnalla ja sen jäsenillä on 

ollut merkittävä vaikutus keskipohjalaisen urheilun kehitykseen sekä urheilupiirin 
johdossa että sen lajijaostoyhteistyön kautta. Monen erikoisseuran juuret ovat 
Veikoissa. Vähätellä ei sovi seuran merkitystä urheilu- ja liikuntatapahtumien 
järjestäjänä, olosuhteiden kehittäjänä sekä tasa-arvoisen liikunnan edistäjänä. 

Juuri itsenäistynyt Suomi oli vauhdittanut ilmapiirillään urheiluseurojen ja 
muiden yhdistysten perustamista. Voimistelu ja urheiluseura Kokkolan Veikkojen 
perustaminen oli kaupungin silloisen suomenkielisen väestön identiteetille 
merkittävä virstan pylväs. Seuran vuoden 1924 jäsenluettelosta nousee esiin 
iso joukko myöhemmin merkittäviin asemiin kohonneita vaikuttajia kuten 
Kauno Kleemola, Tuomas Pohjanpalo, Heikki Huhtamäki, Oskari Niemi ja Heikki 
Sammallahti. Myös Jukka Uunilan urheilujohtajaura käynnistyi Veikkojen 
johtokunnasta vuonna 1945.

Mielenkiintoisia vaiheita sisältyy seuran omistamiin kiinteistöihin ja niiden 
vaikutuksiin urheilun paikallisiin toimintaedellytyksiin. Lista alkaa jo 30-luvulta: 
Ravintola Kilta, Länsipuiston kesäravintola, Vanha Veikkola, Urheilutalo ja 
Kälviän Veikkola.  Urheilutalon rakentaminen nosti urheilun olosuhteet kerralla 
valtakunnalliselle huipulle. Veikkojen osuus Urheilutalon liikkeelle lähdössä oli 
merkittävä. Urheilutalon vaikutukset näkyivät nopeasti urheilumenestyksenä ja 
kilpailutoiminnan laajenemisena uusissa lajeissa.

Veikot on tarjonnut naisten urheilulle hyvät edellytykset useissa eri lajissa. 
1950-luvulta alkaen seuran kirkkaimmat saavutukset yleisurheilussa ovatkin 
naisten hankkimia. Seuran väreissä kilpailleet rainosalot, koivusaaret, paavolaiset 
ja sundqvistit raivasivat tietä 90-luvun alusta alkaneelle naisjuoksijoiden 
esiinmarssille. Uusi vuosituhat alkoi lähes  vuosikymmenen kestäneellä 
viestijuoksun dynastialla. Huipennuksena vuosi 2007, jolloin Veikkojen naisten 
4x800 metrin viestijoukkue juoksi edelleen voimassa olevan SE-ajan 8.38.52. 

Seura on tunnettu monista hienoista urheilutapatumista ja talkoohengestä, 
joilla on mahdollistettu toimitilojen rakentamiset, kilpailujen, harjoitusten ja 
tapahtumien organisoimiset sekä varainkeruu.  Toimitustyön aikana minulla on 
ollut suuri ilo tutustua pitkäaikaisiin talkoolaisiin, joilla monilla seurauskollisuus 
on kestänyt vuosikymmeniä aina 1950 -luvulta näihin päiviin saakka. Respect. 

Päätoimittajana olen kokenut kirjoitus- ja taustatyön erittäin haastavana mutta 
antoisana. Työ on tarjonnut oivan mahdollisuuden tutustua laajemmin ja 
syvemmin Kokkolan ja Veikkojen urheiluhistoriaan. 
Kiitokset johtokunnalle ja muille seuran historialehden kokoamista auttaneille ja 
erityisesti Tapio Kaunistolle erinomaisesta paikallistuntemuksesta ja valokuvista!

Toivotan seuralle ja sen  jäsenille valoisaa ja rohkeaa tulevaisuutta seuraavaan 
sataan vuoteen!

Petri Harsunen
päätoimittaja

PÄÄTOIMITTAJALTA

Juureva Kokkolan Veikot
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J ärjestötoiminnalla on monia tavoitteita kansanterveydestä 

kansantalouteen. Mitä enemmän ihmiset liikkuvat, sitä enemmän 

yhteiskunta säästää. Kokkolan Veikkojen tunnuksen alla säästöjä 

kerätään ja hyvinvointia kartutetaan hiihtämällä, nyrkkeilemällä, 

yleisurheilemalla, kuntoilemalla, keilaamalla ja soutamalla. Lisäksi 

painonnostoa harrastetaan yhdessä Lohtajan Veikkojen kanssa. Viime 

vuosina mainetta ja kunniaa on haettu maailmalta sisäsoudun MM-

kisoista ja kotimaasta nuorten nyrkkeilyn SM-kisamenestyksellä. Veikot 

ovat satavuotisen uransa aikana toimineet kasvattajaseurana monille 

urheilijalahjakkuuksille. 

Liikuntaseuran tavoite tulee olla muussakin, kun menestyksessä eikä 

lajien kirjo yksin takaa sitä seuralle. Menestyvän seuran taustalla on aina 

aktiivisia ja taitavia toimijoita ja tekijöitä, jotka ovat seuran kantava ja 

kehittävä voima. Kokkolan Veikkojen talkootyöläiset tekevät merkittävää 

työtä kaupunkimme lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Talviset 

sarjahiihdot ja kesäiset liikuntakoulut ovat olleet monen kokkolalaisen 

lapsen ponnahduslauta liikuntaharrastukseen, kun saavutettujen 

tulosten ilo on kertynyt pienten – ja joskus suurempienkin – palkintojen 

muodossa. Kokkolan Veikot tarjoavat seuratyöllään turvallisen yhteisön, 

jonka merkitys korostuu eteenkin näinä haasteellisina ja epävakaina 

aikoina, jolloin jokaisen meistä on viime kädessä itse vastuussa omasta 

henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan.        

Kiitän Kokkolan Veikkoja vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä 

urheiluolosuhteiden parantamiseksi ja onnistuneiden urheilu- ja 

liikuntatapahtumien järjestämiseksi. Omasta ja Kokkolan kaupungin 

puolesta minulla on ilo onnitella täyttä vuosisataa juhlivia urheiluseuraa. 

Kypsässä iässä olevan seuran on mukava muistella saavuttamansa 

maineen ja palkintojen määrää. Sata lasissa täyttä päätä eteenpäin!

Stina Mattila

kaupunginjohtaja

KOKKOLAN KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS

Kokkolan Veikot
100 vuotta
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Lämmin tervehdys Kokkolaan ja valtaisat onnittelut henkilökohtaisesti 
sekä Suomen Urheiluliiton puolesta 100-vuotisjuhlaa viettävälle 
Kokkolan Veikoille! 

 
Usein kuulemme sanottavan, että suomalainen urheiluliike elää vahvasta 
seuratoiminnasta. Se pitää taatusti paikkaansa, mutta menneen 
poikkeusvuoden aikana olemme saaneet huomata seuratoiminnan vieläkin 
laajemman yhteiskunnallisen merkityksen. Ei ole liioiteltua sanoa, että 
yksi koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkoja on vahva 
seuratoiminta. Lasten, nuorten ja aikuisväestön liikunta, mahdollisuus 
toteuttaa itseään turvallisessa ja arvostavassa yhteisössä, yhteisöllisyys ja 
oppiminen yli sukupolvirajojen, juuret ja identiteetti myös paikallisuuteen 
moniulotteisen globalisaation keskellä, tässä vain muutama itseisarvo, 
joiden merkitys parhaiten ymmärretään, kun ne ovat uhattuina. 
 
Kokkolan Veikoilla on upea historia ja vahva pohja tulevaisuuteen. 
Henkilökohtaisesti olen kokenut yleisurheilijana lapsuuteni parhaita 
kilpailuja juuri Kirkonmäen kentällä. Nuoruudessani taas omat esikuvani – 
kuten Sanna Kyllönen, Järvenpään siskokset ja Suvi Myllymäki – tuntuivat 
hekin tulevan suurella prosentilla juuri Veikoista. Nyttemmin lajiliiton 
kabinettipuolella kuulen edelleen suurista ja mahtavista johtajapersoonista, 
kuten Jukka Uunilasta – eikä yllättäen, Veikko-taustainen hänkin. 
 
Ensi elokuussa Kokkolassa uusi sukupolvi nuoria urheilijoita pääsee 
nauttimaan SM-kilpailuista, joissa urheilijan on taatusti hyvä olla ja 
kilpailla. Tästä pitää huolen etenkin Veikkojen sadat vapaaehtoiset, joiden 
työ ja aika on paitsi tapahtuman edellytys, niin myös mittaamattoman 
tärkeää koko Suomalaiselle urheilulle. 
 
Kokkolan Veikoissa on useita eri jaostoja. Mikä hienointa, seuran 
toiminnan pilareina ovat meidän perinteiset urheilumuotomme, joiden 
välillä monilajiseurassa pystytään varmasti jakamaan tietotaitoa, innostusta 
ja visioita tulevaisuuteen. Nimenomaan perinteistä löytyy usein myös 
tulevaisuus. Se on vain yksi syy monista, joiden vuoksi tiedän Veikoilla 
olevan hieno tulevaisuus edessään paitsi menestysurheilijoiden seurana, 
niin myös kokkolalaisten ikiomana yhteisönä. Onnea! 
 
Kunnioittaen,
Sami Itani
puheenjohtaja, Suomen Urheiluliitto

URHEILULIITON PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Perinteet ja tulevaisuus 
samassa seurassa! 
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Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry tarjoaa vuokralle 
hyvin varustettuja lomaosakkeita Rukalla.

REVONAAPA D23 & D24
Kaksi 54,5m²+parvi huoneistoa 6-8:lle 
hiihtolatujen ja rinteiden läheisyydessä.

Hinnat: 280€-490€/viikko tai 40€-100€/vrk 
(ajankohdasta riippuen)

Varaukset:

www.keput.sporttisaitti.com
(Sieltä näet myös varaustilanteen ja kuvia)

tai
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n toimisto

Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola
Puh. 0440 916 080, arkisin klo 8-16.00

LOMALLE LAPPIIN?

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry tarjoaa vuokralle myös 
tilaa Pitkänsillankadulla Kokkolassa esim. kokous-/koulutus-/

ryhmäliikuntakäyttöön. N. 70 m2, + keittiötila, jossa 
kahvinkeittomahdollisuus tai pienen purtavan tekomahdollisuus. 

Tilassa muutama pöytä ja tuolit n. 30 hengelle. Vuokra 10 e/tunti.
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SVUL:n neuvoja T.Hauhia vierailulla tammikuussa 1921 

oli varsin suuri merkitys Kokkolalle, lähialueelle ja koko 

maakunnalle. Voidaan hyvällä syyllä todeta, satavuotias 

Kokkolan Veikot on osa jopa Keski-Pohjanmaan maakunnan 

kultuurihistoriaa. Seuran edustajista ovat nousseet monet 

olympiaedustajat, Suomen ja jopa maailmanennätyksiä rikkoneita 

urheilijoita. Seura on järjestänyt valtavan määrän maaotteluja 

ja muita kansainvälisiä tapahtumia sekä tietysti myös Suomen 

mestaruuskilpailuja. Vapaaehtoistoiminnassa on toiminut 

valtakunnan tason vaikuttajia kuten Kauno Klemola ja Jukka 

Uunila. Kokkolan Veikot on saavutuksillaan tunnettu toimija 

valtakunnantasolla ja Keski-Pohjanmaan kärkiseuroja millä 

mittarilla hyvänsä mitattuna.

Seuran toiminta on ollut hyvin organisoitua jo alkuvuosikymmeniltä 

alkaen. Tuntuu uskomattomalle, että yli seitsemänkymmentä 

vuotta sitten jo Veikot palkkasi toimintaa organisoimaan palkatun 

toiminnanjohtajan, kun muualla maakunnassa toiminnanjohtajat 

yleistyvät vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Seura on alusta 

asti ollut osa järjestäytynyttä toimintaa kuulumalla valtakunnan 

keskusjärjestöihin ja lajiliittoihin. Niiden toimielimissä on ollut 

paljon seuran riveissä toimineita henkilöitä.  

Olen iloinen Keski-Pohjanmaan Liikunnan puheenjohtajana, 

että Veikoilla on ollut iso rooli maakunnan järjestäytyneessä 

piiritoiminnassa. Haluan onnitella vireän maakuntamme liikunta- ja 

urheiluväen puolesta juhlivaa seuraa sadanvuoden merkkipaalusta 

ja toivottaa parhainta menestystä seuran parissa toimiville 

urheilijoille, valmentajille, talkooväelle ja koko jäsenistölle!

Reijo Alakoski

puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan Liikunta

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Kokkolan Veikot osa 
maakunnan historiaa!
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1921 
SVUL:n neuvoja T. 
Hauhia vierailee tam-
mikuussa Kokkolassa ja 
innostaa urheiluseurojen 
perustamiseen Voimiste-
lu- ja urheiluseura 
Kokkolan Veikot perus-
tetaan opiskelijapoikien 
aloitteesta. Perustava ko-
kous pidetään 17.3.1921. 
Seuran ensimmäiseksi 
jäseneksi merkitään 
jäsenluetteloon koulu-
lainen Kustaa Lakanen. 
SLU:n koulupoikien 
aloitteesta perustettiin 
hieman aiemmin Kes-
ki-Pohjanmaan urheilu-
piiri 1913. 
Seura kerää ensitöikseen 
varoja mm. iltamia järjes-
tämällä sekä käynnistää 
viikottaiset voimistelu-
harjoitukset. Pyöräily 
kuului perustamisen 
alussa seuran lajivali-
koimaan. Seuraan liittyi 
ylivieskalainen kilpapyö-
räilijä Heikki Mäkinen, 
joka voitti heti samana 
kesänä Suomen 
mestaruudet 1 km:n ja 
10 km:n matkoilla. 
 
1922  
Heikki Mäkinen jatkoi 
menestyksiään pyörän 
selässä: tuloksena mes-
taruudet 30:n ja 60 km:n 
matkoilla.Veikot järjesti 
vuosikymmenen alussa 
kahdesti pyöräilyn Suo-
men mestaruuskilpailut 
Vanhalla raviradalla. 
 
1923  
SVUL:n puheenjohtajaksi 
ja valtion urheilulauta-
kunnan puheenjohtajaksi 
myöhemmin edennyt 
Kauno Kleemola aloittaa 
urheilujärjestötoiminnan 
Kokkolan Veikkojen poi-
kaurheilutoiminnan oh-
jaajana ja toimii seurassa 
vuoteen 1927 asti.
 
1924  
Kokkolan Veikkojen pii-
rille lähettämässä jäsen-
luettelossa on mukana 
Heikki Huhtamäki, joka 
perusti Oy Huhtamäen 
Tehtaat –nimisen ma-
keistehtaan Kokkolaan. 
Huhtamäki lahjoitti 
myöhemmin enemmistön 
yhtiön osakkeista Suo-
men Kulttuurirahastolle 
vuonna 1943.  

Kokkolan Veikkojen tunnettuja ja ansioituneita uranuurtajia 1920-luvulta. Istumassa vas. Tyko Altia ja 
Maine U. Liimatta. Seisomassa Väinö Hiltula, Aatu Valkama, Yrjö Jyrkkä ja Lauri Siponkoski.

KOKKOLAN VEIKKOJEN HISTORIALLINEN AIKAJANA 
JA KUVAVÄLÄHDYKSIÄ VUOSIEN VARRELTA
Aikajanan kokosi Petri Harsunen. Kuvat Kokkolan Veikkojen arkistot

Heikki Sammallahti oli Tukholman vuoden 1912 Olympialaisten joukkuevoimistelun hopeamitalisti ja 
vaikutti kokkolalaiseen urheiluun mm. Yhteislyseon voimistelunopettajana vuosina 1921-47 ja urheilu-
lautakunnan sihteerinä 1930-luvun alussa.
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Jäsenluettelosta löytyy 
myös Heikki Sammal-
lahden nimi, joka oli 
mukana Tukholman 
Olympiakisojen joukkue-
voimistelun Suomen ho-
peamitalijoukkueessa. 
  
1928 
Kokkolan Veikkoihin 
perustetaan naisjaosto.  
 
1930 
Kokkolassa aloittaa uute-
na kunnallisena elimenä 
urheilulautakunta. Veik-
kojen lisäksi hanketta oli  
ajanut Jymy, GIF ja GBK. 
Kokkolan Veikot voittaa 
pesäpallon ensimmäisen 
piirinmestaruuden. Pesä-
pallon harrastus jatkui  
seurassa aina vuoteen 
1954. Lajin erikoisseura 
Kokkolan Kiri peruste-
taan 1963.   
Seura järjestää kansa-
koulujen väliset viestin-
juoksut sekä hiihdot.  
 
1932 
Ravintola Kilta avataan 
kieltolaista vapautumisen 
jälkeen anniskeluravin-
tolana Isokatu 5:ssä -  
ns. Niemen tontilla. 
Seura ylläpitää useam-
man vuoden Länsipuis-
tossa ns. Puisto-ravinto-
laa. Ravintolatoiminnan  
 pyörittäminen osoittau-
tui menestykseksi. 
 
1939 
Seuran ravintolatoi-
mintaa paheksuttiin 
sekä seuran sisällä että 
ulkopuolelta, jopa SUL:n 
johtoa myöten.  
Kilta myydään yleisen 
kokouksen päätöksellä  
35 000 markalla (nyky-
rahassa 13 000 eur). 
Seuran johtokuntaan 
kuuluneet Oskari Niemi, 
Reino Joensuu, Osmo Su-
vanto ja Mooses Mylly-
kangas päättivät avustaa 
merkittävällä summalla 
(5000mk) vähävaraisia 
reserviläisperheitä. 
 
1941 
Seuran johtokunta 
päättää ostaa huuto-
kaupasta talon ja tontin 
Pakkahuoneenkadun ja 
Puistokadunkulmasta ns. 
Rautatieläisten talon.  

 

K.H.Renlundin museo/Eero Huiman arkisto

 K.H.Renlundin museon valokuvakokoelma. 

Ravintola Kilta avattiin Isokatu 5:ssä Veikkojen toimesta 
heti kieltolain jälkeen 1932.

Seuran piirille toimittama jäsenluettelo vuodelta 
1924. Jäsenluettelossa runsaasti valtakunnalli-
sestikin merkittäviä vaikuttajia.

Kauno Kleemola aloitti urheilujärjestöu-
ransa Kokkolan Veikkojen poikaurhei-
lutoiminnan ohjaajana.

Urheilu-ja pyöräilykilpailut-tapahtuma Vanhalla 
Raviradalla oli seuran ensimmäisiä näkyvimpiä 
urheilutapahtumia kesäkuun alussa 1925.

Veikkojen omistama ”Rautatieläisten 
talo” sijaitsi tällä paikalla Pakkahuo-
neenkadun ja Puistokadun kulmaukses-
sa ja oli Veikkojen omistuksessa vuodet 
1941-47

Veikot pyörittivät 1930-luvulla ainakin kolmena kesänä 
Länsipuiston kesäravintolaa.
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1945 
Vapaaehtoisena asepal-
velukseen hakeutunut 
Jukka Uunila osallistui 
talvi-, jatko- ja Lapin 
sotaan.  
Uunila kilpaili sodan 
jälkeen Veikkojen ri-
veissä pikajuoksijana 
ennen hakeutumistaan 
liikuntaneuvojakurssille 
Vierumäelle. 
SVUL:n Keski-Pohjan-
maan piirin suunnis-
tustoiminta käynnistyy 
Veikkojen suunnistus-
jaoston järjestämillä 
pm-kilpailuilla. 
 
1947  
Veikot myy aiemmin 
vuonna 1941 ostaman-
sa kiinteistön 800 000 
markalla (nykyrahassa 
55 000 eur). 
Seura palkkaa oululaisen 
Allan Vuorisen seuran 
ensimmäiseksi toimin-
nanjohtajaksi, jonka 
 menestyksellinen työ 
jää kuitenkin vajaan 
vuoden mittaiseksi ja 
päättyy jo seuraavana 
keväänä. Seura järjesti 
Vuorisen ideoimana mo-
nenlaisia juhlatilaisuuk-
sia, muotinäytöksiä ja 
kaunoluistelunäytöksiä 
sekä muita erilaisia va-
rainhankintatempauksia.
Seura saa oman lipun 
ennen Suurkisoihin osal-
listumista kolmiloikkaaja
Armas Järvelän suunnit-
telemana.  
 
1948  
Mikko Hietanen juoksee 
Kokkolan raviradalla 
15 mailin (1.17.28) ja 25 
km:n (1.20,14) maailma-
nennätykset. Hiihdon 
maailmamestari Jussi 
Kurikkala on mukana 
kirittämässä juoksua.
Veikkojen ohjelmaan tu-
lee myöhemmin suureen 
maineeseen nousseen 
Kokkolan Kympin 
järjestäminen. 
 
1950 
Pituushyppääjä Vuokko 
Rainosalo edusti Suomea 
ensimmäisenä sodan 
jälkeisenä kokkolalaise-
na yleisurheilijana. 
Veikkoja edustava Helge 
Hilden saavuttaa seuran 
ensimmäisen nyrkkeilyn 
SM-mitalin. 

Suomen merkittävimpiin urheiluvaikut-
tajiin edenneen himankalaissyntyisen 
Jukka Uunilan urheilujohtajaura käyn-
nistyi Kokkolan Veikkojen johtokunnasta 
1945.

Helge Hildenin saavuttama Sm-pronssi innosti Veikkoja 
panostamaan poikanyrkkeilyyn.

Wilhelm ”Ville” Porrassalmi paransi pi-
tuushypyn SE:tä kahdesti lukemiin 762 ja 
edusti Suomea mm. Melbournen Olympia-
laissa vuonna 1956 ja 17 kertaa maaotte-
luissa. Porrassalmi toimi myöhemmin mm. 
Veikkojen Keilailujaoston vetäjänä.

Vuokko Rainosalo (myöh. Va-
lavaara) liittyi Veikkoihin 1947 
ja oli Kokkolan naisurheilun 
ensimmäisiä menestyjiä saa-
vuttaen mm. 4 SM-mitalia ja 
edustaen Suomen 4:ssä maaot-
telussa vuosina 1952-58.
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Kokkolan Veikkolan vih-
kiäisiä vietetään Herman 
Renlundinkadulla 16.4. 
(nyk. Määttälän Rengas-
liike)
Seura järjestää Kansain-
väliset Amerikkalaiskil-
pailut 16.7.1950. Kiertu-
een urheilijoita ovat mm.  
seiväshyppääjä B. 
Richards, D. Ahlesay 
sekä J.Twoomey. 
Seura vuokraa Veikkolan 
voimistelusalin Kokkolan 
yhteislyseon voimistelu-
saliksi. 
 
1951  
Seura viettää 30-vutis-
juhlaa 15.4. omassa toi-
mitalossaan Veikkolassa, 
juhlapuhujana seuran 
entinen jäsen SVUL:n 
puheenjohtaja Kauno 
Kleemola.  
 
1953  
Kokkolan Suunnistajat ir-
rottautuu Kokkolan Veik-
kojen suunnistusjaostos-
ta itsenäiseksi lajin  
erikoisseuraksi. Uusi 
seura järjestää jo seuraa-
vana vuonna ikämiesten 
ja nuorten SM-kilpailut 
Kälviällä. 
Kokkolan Veikkojen 
poikanyrkkeily lähtee 
voimakkaaseen nousuun 
kun Antero Pallaspuro 
lähtee vetämään seuran 
nyrkkeilyvalmennusta 
ja tulee valituksi myös 
piirin nyrkkeilyjaostoon.
 
1955  
Seura joutuu kiinteistön 
ylläpidon osalta haas-
tavaan tilanteeseen ja 
joutuu vuokraamaan 
Veikkolan teollisuuden 
varastotilaksi, jolla ta-
lon velkoja pystytään 
lyhentämään. Veikot 
käynnistää pikaluistelu-
toiminnan sen siirtyessä 
vuosikymmenen lopulla 
lajiin erikoisseuraan 
Kokkolan Luistelijoihin. 
Luistelu toiminta hiipui 
Kokkolassa 1960-luvun 
loppuun mennessä.
 
1956 
Koko kilpauransa Kokko-
lan Veikkoja edustanut 
Vilhelm Porrassalmi hyp-
pää pituushypyn SE:n 
762 yleisurheilumaaot-
telussa 30.6. Porrassalmi 
on seuran menestyneim-
piä edustusurheilijoita:  

Olympiaurheilija Wil-
helm “Ville” Porrassal-
mi edusti seuraa läpi 
elämänsä. Porrassalmi 
edusti Suomea mm. 
Melbournen kesäolym-
pialaisissa 1956.

Kuvassa Villen Olym-
pialaisten kisapassi ja 
seuran jäsenkirja ja - 
kortti vuodelta 1949.

K.H.Renlundin museo/Kokkola-tiedosto, Eero Huiman arkisto

Kokkolan Veikkolan toi-
mitalo vihittiin käyttöön 
16.4.1950 Herman Renlun-
dinkadulla (nyk. Määttälän 
Rengasliike). Rakennus oli 
rakennettu talkoilla ja raken-
nustyö kestänyt useamman 
vuoden.
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olympiakävijä, kaksi 
EM-edustusta ja 17 maa-
otteluedustusta.
 
1959  
Kokkola ja Kaarlelan 
kunta järjestävät ensim-
mäisen kerran nykymuo-
toisen maakuntaviestin. 
 
1960  
Koripallotoiminta käyn-
nistyi Kokkolan Veikoissa 
jatkuen vuoteen 1970, 
jolloin harrastajat siirtyi 
uuteen perustettuun 
Kokkolan  NMKY -seu-
raan.
Veikot oli mukana 
järjestämässä kuntolii-
kuntaseurojen kanssa 
vapaamuoista Nahka-
hiihtoa. Urheilulautakun-
ta organisoi tapahtumaa 
osana valtakunnallista 
Kansanhiihtokampanjaa, 
jossa kaupunki oli aktivi-
simpia kaupunkeja koko 
alueella ja Suomessa. 
It-patteriston varusmie-
het polkivat latuverkos-
ton (60-70 km),  joka 
vedettiin ympäri silloisen 
Kaarlelan. Nahka-alan 
yritykset tukivat tapahtu-
maa. Hiihto ajat toimivat 
huoltopisteinä. Nahka-
hiihdon historia päättyi 
vuoteen 1972, jonka 
jälkeen Veikkojen Kok-
kohiihto kehittyi omaksi 
tapahtumakseen.
 
1961 
Veikot järjestää valta-
kunnalliset Poikanyrk-
keilypäivät Kokkolassa 
3.-4.4. Urheilutalolla. 
Seuran 40-vuotisjuhlaa 
vietetään…
Veikkojen johtokunta 
päättää esittää yleisko-
koukselle osallistumista 
perusteilla olevan Ur-
heilutalon yhtiön rahoi-
tukseen sille esitetyllä 3 
miljoonan vanhan mar-
kan osuudella edellytyk-
sellä, että maapohjahalli 
rakennetaan.
 
1962  
Kokkolan Veikkojen jär-
jestämissä nyrkkeilyn 
nuorten SM-kisoissa 
mestaruuteen yltää oman 
seuran Sakari Orava, joka 
meritoituu myöhemmin 
urheilulääketieteessä 
huippukirurgina.  
Kokkolaan perustetaan 
Urheilu- ja Nuorisotalo Oy 

Eero Huiman arkisto

Kokkolan Urheilutalo valmistuu ja parantaa eri lajien harjoitus- ja kilpailuolosuhteita merkittävästi. 
Veikot merkitsee Urheilu- ja Nuorisotalon osakkeita nykyrahassa noin 60 000 eurolla!

Vuoden 1958 parhaana palkittiin yhdistetyn 
olympiakävijä ja Suomen mestari Ilpo Nuo-
likivi. Muut palkittavat takana Jouko Nikula 
ja Raimo Koppinen. Palkittavista istumassa 
Marja Tilus ja Tuija Myllyniemi.

Kokkolan Veikkojen nuorten hiihtomestaruuskilpailut 
Ampumaradalla 24.3.1968.

Kokkolan Veikkojen edustajat Suomen Suurkisoissa Helsingissä vuonna 1966. Takana oikealta Martti 
Hautanen, Tauno Hautanen, Tauno Tienhaara, Erkki Vahtiala, Martti Korkia-aho, Pentti Nousiainen ja 
Eino Tiala.
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valmistelemaan Urheiluta-
lon rakentamista. 
Seuran väreissä kilpailee 
samanaikaisesti joukko 
kestävyysjuoksun huip-
pulupauksia mm. Jouko 
Kuha, Mikko Ala-Leppi-
lampi ja Samuli Roimela.  
Kokkola voittaa maakun-
taviestin neljästi vuosina 
1958, - 59,-62 ja -64. Vei-
koista voittajajoukkueessa 
hiihtivät mm. Martti Jär-
velä, Aarno Kanala, Heikki 
Haapala, Pauli Hemminki 
sekä Aarne Aho. 

1964 
Seura myy Veikkolan 
Oy Gustav Paulig Ab:l-
le 70 000 markalla 
(137 000 eur) ja mer-
kitsee 30 000 markalla 
Nuoriso- ja Urheilutalo 
Oy:n osakkeita.  Summa 
on merkittävä nykyra-
hassa 60 000 euroa!! 
Kokkolan Urheilutalo 
valmistuu 1964. 
Nyrkkeilyvalmentajana 
valtakunnallisestikin me-
ritoitunut Arvi Jormakka 
siirtyy seuran jäseneksi.  
Seuraan mukaan tulleet 
keilailun harrastajat 
liittyvät Kokkolan Keilai-
luliittoon.

1965                   
Veikot on järjestämässä 
koripallo-ottelua Suomi – 
Tshekkoslovakia Urheilu-
talolla. Suomi voittaa 
maaottelun 59-54.
 
1966 
Veikot järjestää nuorten 
nyrkkeilymaaottelun 
Suomi – Ruotsi Urhei-
lutalolla 16.1. Seuran 
johtokunta päättää ostaa 
uuden-Veikkolan seuran 
toimintakeskukseksi 
maatilan kiinteistöineen  
Keiskinjärven rannalta 
Kälviältä noin 20 km:n 
päästä Kokkolan keskus-
tasta.  Erityisesti hiihdon 
sekä ampumahiihdon 
maakunnalliset kilpailu- 
ja valmennusolosuhteet 
paranevat merkittävästi.  
Seura talkooväki sitou-
tuu samalla toimimaan 
maanviljelyksessä. 
Veikot järjestää  Nuorten 
Suomi – Ruotsi –Norja 
–yleisurheilumaaottelun 
keskuskentällä. Ruotsi 
voittaa maaottelun pis-
tein 151 – 128 (Suomi) 
– 60 (Norja).

Kokkolan Veikot järjestää nuorten yleisurheilumaaottelun Suomi – Ruotsi -Norja Kokkolan keskusken-
tällä.

Jouko Kuha Vuoden 1968 Urheiluväen 
Joulu-lehden kannessa.

Uusi Veikkola tarjosi seuran talviurheilun tapahtumille ja erilai-
sille juhlille hienot puitteet.

Kannuksen Urheilijoita edustanut Maija Koivusaari 
jatkoi Veikoissa vahvoja pituushyppy- ja pikajuoksupe-
rinteitä 60-luvun lopulla. Veikkoja edustaessaan hän 
paransi naisten SE:n lukemiin 612.

Veikkojen johtokunta päättää 
1966 sijoittaa ”Vanhan Veikko-
lan” myynnistä saamiaan varojaan 
ostamalla Keiskinjärven rannalta 
maatilan talviurheilun toiminta-
keskukseksi. 
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1967  
Maija Koivusaari voittaa 
pituushypyn ensimmäisen 
Suomen mestaruuden 
KV:n edustajana ja hyp-
pää naisten uuden SE:n 
612. 

1968 
Nyrkkeilyjaosto järjestää 
nuorten nyrkkeilymaaot-
telun Suomi – Ruotsi Ur-
heilutalolla. Seura järjestää 
Suuren Muotishow:n 15.4. 
Urheilutalolla.  
Ranualla syntynyt, Kokko-
lassa lapsuuden ja nuoruu-
den viettänyt ja Kokkolan 
Veikkoja vuoteen 1963 asti 
edustanut Jouko Kuha juok-
see Tukholman Olympias-
tadionilla estejuoksun ME:n 
8.24,2. Kuha juoksee Kok-
kolan Kympillä 7.8. Suomen 
ennätyksen 29.07,0.  
Ampumahiihtotoiminta 
käynnistyy SVUL:n Kes-
ki-Pohjanmaan piirissä. 
Kokkolan Veikkojen Kälviän 
Veikkola toimi pitkään lajin 
merkittävänä maakunnal-
lisena kilpailu- ja valmen-
nuskeskuksena etenkin 
kun tuossa vaiheessa 
kilpailtiin sotilaskivääreillä 
ja ampuminen tapahtui 150 
metrin matkalta. 
Ilpo Nuolikivi voittaa yhdis-
tetyn Suomen mestaruuden 
ja pääsee edustamaan 
Suomea Grenoblen talvio-
lympialaisiin, jossa sijoittuu 
parhaana suomalaisena 
voiteluvaikeuksien sävyttä-
mässä kisassa 30. 
Seura järjestää Uuden 
Vuoden Vastaanottajaiset 
Kauppaseuralla.
 
1969  
Seurayhtymä Veikot, Jymy 
ja KPV käynnistävät maa-
liskuusta alkaen Urheilu-
talolla bingopeli-illat tor-
stai- ja sunnuntai-iltaisin. 
Pelitoiminta oli kesäajan 
tauolla. 
Seuralla maksavia jäseniä 
936.
 
1971  
Seuran 50-vuotisjuhlaan 
Vartiolinnaan 20.3.1971 
juhlapuhujaksi on saatu 
seuran entinen johtokun-
nan jäsen  
silloinen SUL:n ja Olym-
piakomitean puheenjoh-
taja, himankalaislähtöinen 
Jukka Uunila. 
 

Kalevan Kisojen järjestelytoimikunta ja Kokkolan kaupungin 
johto käyvät pyytämässä Tasavallan Presidentti Urho Kekkosta 
tapahtuman suojelijaksi.

Jouko Kuhan urheilu-ura käyn-
nistyi Kokkolan Veikoissa, jota 
hän edusti 24-vuotiaaksi. Kuhan 
huippuvuosi oli olympiavuosi 
1968, jolloin Tukholmassa syntyi 
estejuoksun maailman ennätys 
8.24,2 ja 5000 metrin SE 13.47 
sekä kotiin palatessaan Kokko-
lan Kympillä 10 000 metrin SE 
29.07,0.

Kokkolan Kymppi oli 1970-luvulla tunnettu ja arvostettu yleisurheilutapahtuma ympäri Suomen. Murs-
karata oli ennen kestopäällysteiden tuloa Suomen nopeimpia.

Kokkolan Kymppiä järjestettiin aina Kalevan 
Kisoihin saakka, jonka jälkeen tapahtuman 
nimi muuttui Rukka Games:ksi ja järjestelyi-
hin tuli mukaan GIF.

Seuran koripalloilijat vierailivat Kapsukasissa 
27.12.1969-3.1.1970.
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1972 
Kokkolan kaupunki pe-
rustaa vapaa-aikatoimis-
ton urheilulautakunnan 
aloitteesta ja palkkaa 
kaksi sihteeriä toimis-
toon. 
Koripallotoiminta lakkaa 
Kokkolan Veikoissa 
Veikot on mukana Kok-
kolan Kympin järjeste-
lyissä. 
Seura päättää perustaa 
Kokkolan Veikkojen Tu-
kisäätiön talouden tur-
vaamiseksi.
1973 
Kokkolan kaupunki ottaa 
vastuulleen huolehtia 
seurojen aiemmin ylläpi-
tämiä kuntolatuja mm.  
Laajalahdessa, Santa-
haassa, Elbassa, Rödsös-
sä ja Palmahovissa. 
Seura järjestää en-
simmäisen Kokkohiih-
to-tapahtuman, jossa 
matkoina 25 ja 50 km. 
Tapahtuman elinkaari 
jatkuu vuoteen 1990. 
 
1974  
Veikot järjestää poikien 
Suomi-Ruotsi –nyrkkei-
lymaaottelun Urheiluta-
lolla.
Kokkolan Veikot järjestää 
lokakuun lopulla Urheilu-
talolla loppuun
myydyn suuren muoti-
näytöksen, jonka jatkot 
pidetään Ravintola Vaa-
kunassa.
 
1975 
Kokkolan kaupunki alkaa 
jakamaan urheiluseu-
rojen lasten ja nuorten 
ohjauspalkkiota. 
Seura järjestää ensim-
mäisen Kokkohölkkä-ta-
pahtuman.  

1976  
Kokkolan Veikoissa yleis-
urheilun aloittanut ja 
vuoteen 1972 edustanut 
kestävyysjuoksija Lasse 
Orimus juoksee Tukhol-
massa edelleen toiseksi 
parhaan ajan 13.18,19. 
Orimus edustaa Suomea 
Montrealin Olympialai-
sissa. 
Judojaoston toiminta al-
kaa Veikoissa Simo Kor-
piolan ja Sakari Oravan 
vetämällä peruskurssilla.
 

Veikoissa kestävyysjuoksu-uran aloittanut Lasse Orimus edus-
taa Suomea Montrealin Olympialaisissa ja juoksee samana 
kesänä edelleen Suomen kaikkien aikojen toiseksi parhaan 
ajan 5000 metrillä 13.18.19, SUL.

Esko Pallaspuro on Kokkolan Veik-
kojen menestynein nyrkkeilijä, joka 
eteni kilpauransa jälkeen Nyrkkei-
lyliiton päävalmentajaksi.

SVUL:n piirin koulutusohjaaja Simo 
Nikula testaa Veikkojen nuoria hiih-
täjiä. Vasemmalla Veikkojen Olavi 
Nyrhinen kellottaa.

Veikot järjestää Urheilutalolla 
loppuunmyydyn muotinäytöksen 
26.10.1974.Vetäjänä Lenita Airisto.

Seura järjestää keväisen muotishown 
15.4.1968.

K
uva SU

L-julkaisut
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1976  
Kokkola järjestää toisen 
kerran Keski-Pohjan-
maan maakuntaviestin. 
Viestin keskuspaikkana 
toimii Urheilutalo.
 
1976  
Kokkolan Veikkojen nais-
voimistelijat rekisteröityy 
Kokkolan Naisvoimiste-
lijoiksi.
 
1977 
Esko Pallaspuro saa-
vuttaa ensimmäisen 
kahdesta Suomen mesta-
ruudestaan ja nousee sa-
mana vuonna EM- edus-
tajaksi ja seuraavana 
vuonna MM-edustajaksi. 
Pallaspuro eteni heti 
urheilu-uransa jälkeen  
vain 25-vuotiaana lii-
ton päävalmentajaksi 
vuonna 1981 toimien 
tehtävässä vuoteen 1988 
saakka.

1978
Keski-Pohjanmaan 
Yleisurheilun Tuki ry 
perustetaan turvaamaan 
Kalevan Kisojen järjes-
täminen Kaarlelan uu-
delleen pinnoitettavalla 
kentällä. Yhdistys joutuu 
keräämään varoja kentän  
pinnoittamiseen kaupun-
gin valtuuston evättyä 
pinnoitteen uusimiseen 
esitetyn rahoituksen. 
Seura on pääjärjestäjä 
Kalevan Kisoissa  uu-
delleen päällystetyllä 
Kirkonmäen kentällä 
yhdessä GIF:n kanssa. 
Myös muita urheiluseu-
roja ja yhdistyksiä  osal-
listui toimitsija tehtäviin. 
 
1979 
Veikot ja GIF aloittavat 
yleisurheilun Rukka-Ga-
mes –tapahtuman järjes-
tämisen.  
Kokkolan Veikot lähtee 
mukaan SVUL:n Kes-
ki-Pohjanmaan piirin 
bingohallin perustami-
seen, joka muodostuu 
menestykseksi ja vuosi-
kymmenien ajan hyväksi 
ja varmaksi varainhan-
kinnan lähteeksi.
 
1980  
Seura järjestää Ampuma-
hiihdon SM (II-ryhmä) 
Kälviän Veikkolassa.
 

Yhdeksi maa-
ilman arvos-
tetuimmaksi 
urheilukirurgiksi 
edenneen Sakari 
Oravan nyrkkei-
lyura alkoi Kok-
kolan Veikoissa 
1960-luvun alus-
sa. Orava järjesti 
Simo Korpiolan 
kanssa judon pe-
ruskurssin 1976, 
joka käynnisti 
judo -toiminnan 
seurassa. 

Urheilukoulun ohjaat kauden avauksessa uusiin 
seuraverkkareihin puettuna.

Naisten CM-seiska keräsi parhaimmillaan lähes 
tuhat naista kuntoilemaan keväisenä perjantai-il-
tana Kokkolan kaduille.

Eturivi  Sanna Hernesniemi, Maritta Säätelä, Lea Mäntylä, Kati Pippola, Pia Lamberg  ja takarivi  Antti 
Jyrinki, Anne Paavolainen, Reijo Paavolainen, ja Esko Ojala
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1981 
Ampumahiihdon Nuorten  
SM - ja Tulevien Tähtien 
kisat Veikkolassa 14.-
15.3. 
Seuran 60-vuotisjuhlaa 
vietettiin Ammattikou-
lulla, juhlapuhujana 
SVUL:n pääsihteeri Mauri 
Oksanen. 
Seuran jäsenmääräksi 
mainitaan toimintakerto-
muksessa 1500: miehiä 
530, naisia 250, poikia 
460 ja tyttöjä 260.

 
1983  
Anne Känsäkangas heit-
tää Nivalassa kiekkoa 
ennätyksensä 64,24, 
joka on Suomen kaikkien 
aikojen 2. paras tulos. 
Anne voittaa kolme ker-
taa peräkkäin Kalevan 
Kisojen kiekonheiton 
vuosina 1986-88.  
Anne edustaa Suomen 
MM-kisoissa vuosina 
1983 ja 1987.
Veikot saa mairittelevaa 
palautetta yleisurheilun 
piiriottelun järjestämises-
tä 16. heinäkuuta Kes-
ki-Pohjanmaan - Värm-
landin (Ruotsi) välillä.
 
1985 
Seura aloittaa Venetsia-
laismaratonin järjestämi-
sen yhdessä Hermeksen 
kanssa. 
 
1987 
Seura aloittaa talvisen 
Kokko-Triathlonin järjes-
tämisen yhdessä Uima-
seuran kanssa uudessa  
uimahallissa. Tapah-
tumaa järjestetään yh-
deksän kertaa viimeisen 
kerran 5.3.1995. Ma-
ratonin mittaisen kisan 
25 km hiihtoa, 15,7 km 
juoksua ja 1,5 km uinti 
kisan voitti Mika Somppi 
Ahtärin Triathlonseurasta 
ajalla 2.19.15.
 
1988 
Yleisurheilun SM-viestit 
Kirkonmäen kentällä.

1989
Marko Stenhagen saavut-
taa poikien alle 17-vuo-
tiaiden Karaten Suo-
menmestaruuden alle 66 
kg:n sarjassa Kokkolan 
Veikkojen edustajana.
 

Antti Jyringin valmennet-
tavat ovat saavuttaneet 
Veikoille 52 SM-mitalia. 
Antti oli mukana Sanna Her-
nesniemen henkilökohtai-
sena valmentajana Rooman 
MM-kisoissa K-P:n piirin 
valmentajakilpailun voittaja-
na ja Tokiossa Sannan kisa-
matkalla SUL:n kutsumana.

Anne Paavolainen (myöh. 
Känsäkangas) oli Suomen 
edustajana naisten kiekon-
heitossa Helsingin MM-ki-
soissa 1983 ja Rooman 
MM-kisoissa 1987.

Sanna Hernesniemi (myöh. 
Kyllönen) sai urheilukipinän 
Veikoissa ja edusti seuraa 
20-vuotiaaksi. Sanna saavutti 
pitkällä kilpaurallaan peräti 
30 Suomen mestaruutta ja 
edusti Suomea viidesti arvoki-
soissa. EM-kotikisoissa 1994 
hän ylsi finaaliin kolmella 
matkalla: 100:lla, 200:lla ja 
pikaviestissä.
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1990 
Seura aloittaa naisille 
suunnatun kuntotapah-
tuman CM-Seiskan jär-
jestämisen. Tapahtuma 
kerää alkuun lähes tuhat 
osallistujaa. Tapahtuma 
nimi muuttuu myöhem-
min vuonna 2000 nais-
ten yöjuoksuksi.
 
1991  
Seuran 70-vuotisjuhlaa 
vietetään Snellman-sa-
lissa 13.4. juhlapuhujana 
SUL:n varapuheenjohtaja 
Tuula Laaksalo. 
2000  
Kokkola järjestää Kes-
ki-Pohjanmaan maa-
kuntaviestin kolmannen 
kerran – ensi kerran 
Köykärillä.
 
2001 
Seuran 80-vuotisjuhlaa 
vietetään Länsipuiston 
koulun juhlasalissa, juh-
lapuhujana SUL:n huip-
puurheilujohtaja Jarmo 
Mäkelä. 
Veikkojen kasvatti Suvi 
Myllymäki (myöh Selve-
nius) saavuttaa Kalevan 
Kisoissa mestaruudet 
400 metrillä ja 800 
metrillä. Suvi saavuttaa 
Veikoissa 7 Suomen 
mestaruutta, joista 4 
henkilökohtaista 400  
ja 800:lla metrillä Kale-
van Kisoissa ja hallissa.  
Yhteensä on saaavut-
tanut 64 SM-mitalia 
aikuisissa.
 
2004  
Vuodesta 2000 Kokkolan 
Veikkoja edustanut Mari 
Järvenpää saavuttaa 
ensimmäisen henkilö-
kohtaisen  
Kalevan Kisa-voiton 
naisten 800 metrillä 
2.05,85. Järvenpää 
saavuttaa vuosina 2000-
2010 Veikkojen  
edustajana uskomatto-
mat 53 yleisen sarjan 
SM-mitalia Kalevan 
Kisoista, halleista, 
SM-viesteistä sekä  
maastojuoksusta. Mitalit 
jakautuvat 29 kultaa, 
joista 18 henkilökohtai-
sia, 14 hopeaa (9) sekä10  
pronssia (7)! 
 

Kaustiselta Veikkoihin siirtyneet Järvenpään kaksoset olivat viestidynastian runkona reilun kymmenen 
vuoden ajan 2000-luvun alkuvuosista alkaen.

Kokkolan Veikkoja edustanut kälviäläinen Jatta Salmela on saavuttanut seiväshypyssä neljä aikuisten 
SM-pronssia.

U
rheiluväen Joulu/SU

L
U

rheiluväen Joulu/SU
L
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2005  
Nuorten yleisurheilun 
SM-moniottelut N/M 
14-22-vuotiaat 9.-11.9. 
Kirkonmäen kentällä.  
Osavastuussa Kannuksen 
Ura Kannuksen Kitinkan-
kaan kentällä.
 
2006  
Kokkolan Veikot on 
keskeisesti mukana jär-
jestämässä yleisen sarjan 
painonnoston SM-kisoja  
Urheilutalolla.
 
2007  
Kokkolan Veikkojen4 x 
800 m:n  viestikvartetti 
Saara Haanpää, Jenni 
Ruokoja, Minna ja Mari 
Järvenpää juoksevat 
Turussa Sm-viesteissä 
edelleen voimassa ole-
van Suomen ennätyksen 
8.38.52. 
Veikot järjestää yleisur-
heilun alle 22-vuotiaiden 
nuorten SM-kilpailut Ve-
netsialaisviikonloppuna  
Kirkonmäen kentällä.
Veikot on keskeisesti 
talkooseurana mukana 
Keplin organisoimassa 
uudessa Kokkola City 
Run-kuntotapahtumassa.
 
2010  
Sampo Aunio voittaa 
ensimmäisen miesten 
Suomen mestaruuden 
67 kg:n sarjassa. Aunio 
oli aiemmin voittanut 
SM-mitaleja nuorten 
sarjoissa.
 
2011  
Seuran 90-vuotisjuhlaa 
vietetään kaupungin-
talolla, juhlapuhujana 
Keski-Pohjanmaan  
Urheilun Tukijoiden 
puheenjohtaja Arto Hie-
talahti.

2012 
Veikkojen johtokunta 
luopuu Kälviän Veikko-
lasta ja sen metsäpals-
tasta.
 
2015 
Hiihdon nuorten 
SM-kisat Köykärillä.
 
2021  
Satavuotias Kokkolan 
Veikot ja IF Åsarna jär-
jestävät nuorten 14-15 
–vuotiaiden yleisurheilun 
SM-kisat Kirkonmäen 
kentällä.

Johanna Sal-
mela (vas.) on 
saavuttanut mo-
ukarinheitossa 
neljä aikuisten 
SM-mitalia ja 
edustanut Suo-
mea seitsemän 
kertaa maaotte-
luissa. Kuvassa 
myös Kaustisen 
Pohjan-Veikko-
jen Jenni Pent-
tilä.

Veikkojen Uk-
kojumpalla on 
vuosikymmeniä 
pitkät perinteet.

U
rheiluväen Joulu/SU

L
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O
li Hanna-Maari Latvala, 
Marttilan pojat ja Salmelan 
tytöt. Heidän kehitystään ja 
edesottamuksiaan oli mu-

kava ja jännä seurata. Ja Kokkolan 
Veikoilla on edelleen voimassa oleva 
SE 4x800m 8.38,52 (Saara Haanpää, 
Jenni Nikula,Minna Järvenpää, Mari 
Järvenpää) vuodelta 2007. Vaikka 
olemme aina seurana tukeneet urhei-
lijoita, niin olemme silti kasvattaja-
seura, jonka on useimmiten luovutta-
va urheilijoistaan jossain vaiheessa, 
ja päästettävä heidät kehittymään ja 
kasvamaan isompien nurmien äärelle. 
Onneksemme kaupungista löytyy aina 
uusia innokkaita urheilijanalkuja, 
jotka oikeanlaisella tuella, valmen-
nuksella ja sisulla haluavat edustaa 
seuraamme jatkossakin. 

Parpala aloitti – Määttälä jatkaa
Yksi valovoimaisin urheilija kuluneel-
la vuosikymmenellä seurassamme 
oli pitkään Henriikka Parpala, joka 
edusti seuraa arvokisoissa sekä koti-
maan että ulkomaiden kentillä. Roosa 
Määttälä on edelleen yleisurheilumme 

kirkkain tähti, joka jaksaa omalla esi-
merkillään kannustaa nuoria urhei-
lijoita kehittymään entistä paremmin 
ja pidemmälle. Hän on upea urheilija, 
jonka osaamisesta saavat nauttia 
myös nuoret urheilijanalut, kun hän 
vetää heille kesäisin urheilukoulua. 
 
Veikot kisajärjestäjänä
Isoja kisoja olemme järjestäneet 
läpi vuosikymmenen. Vuosikymme-
nen alkupuolella järjestimme vielä 
vähintään yhdet hallikisat kaudes-
sa rakkaalla urheilutalollamme. 
Osuuspankin Hippo-kisat ovat olleet 
aina suuri tapahtuma, jossa on ollut 
mukana n.450 lasta joka vuosi. Pii-
rinmestaruuskilpailuja olemme aina 
pyrkineet järjestämään ainakin yhdet 
joka kauteen. On ollut viestit, ottelut 
ja piirihuipentumat sekä maantie-
viestit ja maastot useasti. Aina meillä 
on ollut mukana omia urheilijoita 
näissä kisoissa, ja menestystäkin on 
vuosien varrelta tullut paljon. Oman 
seuran järjestämät piirikilpailut ovat 
niitä paikkoja, missä on hyvä kokeilla 
kilpailla, jos aikaisemmin on arkaillut 

lähteä mukaan kilpailemaan. Useita 
vuosia pyöritimme Puistojuoksuja 
keväisin Suntin varressa, jossa sarjoja 
oli ihan pienistä niin isoihin kuin tar-
ve vaati. Tämän juhlavuoden huipen-
nus tulee olemaan 14-15-vuotiaiden 
SM-kilpailut, jotka järjestämme yh-
dessä IF Åsarnan kanssa. Molemmilla 
seuroilla on vahva tausta isojen kiso-
jen järjestäjinä. 
 
Vetäjäpulaa ja tilaongelmaa
Urheilukoulut yli 7-vuotiaille ja liik-
karit 3-6 vuotiaille ovat pyörineet jo 
vuosikymmeniä yleisurheilun toimin-
nassa. Ainoa hankaluus näissä on 
yleensä vetäjien ja ohjaajien löytymi-
nen, sillä ryhmäkoot ovat aika suuria, 
kun lapsia ja nuoria on mukana tässä 
toiminnassa vuodesta toiseen aina 
ollut yli sata. On mahtavaa seurata 
sitä lasten ja nuorten innostusta, min-
kä liikunnan riemu saa heissä aikaan. 
He ovat niitä, joita jokainen urheilu-
seura tarvitsee, ja joista pikkuhiljaa 
kasvaa niitä latvaloita, parpaloita, 
määttälöitä, jotka janoavat sitä me-
nestystä ja tekevät töitä sen eteen. 

Vuosikymmenen alussa yleisurheilu oli seurassamme vahva 
laji. Meillä oli useiden lajien arvokisaedustajia, jotka toivat 
mitaleita ja pisteitä seuralle roppakaupalla.

KV:n yleisurheilu 
2010-luvulta
tähän päivään
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ROOSA MÄÄTTÄLÄ

ULKONA
2014 SM-17 2. 577
2018 SM-22 3. 600
2019 SM-22 3. 571
2020 SM 5. 592

HALLISSA
2016 SM-19 1. 601
2018 SM-22 2. 613
2019 SM-22 2. 612
2021 SM 10 573

MAAOTTELUEDUSTUKSET
2014 Helsinki 17v 4. 546
2020 Helsinki halli 7. 573



Vielä vuosikymmenen alussa urheilu-
koulutoiminta ja muut treenit pidettiin 
Urheilutalon maapohjahallissa, ainoas-
taan liikkarit vedettiin koulun salissa. 
Valitettavasti Urheilutalo ei ole entises-
sä loistossaan, ja sen kunto on men-
nyt todella huonoksi, niin jouduimme 
luopua harjoitusvuoroista siellä. Emme 
halua, että kukaan lapsi tai nuori joutuu 
jäämään harjoituksista pois sen takia, 
ettei kykene huonon ilmanlaadun tai 
muun sellaisen syyn takia urheilemaan. 
Jo muutamia vuosia yleisurheilijoilla on 
ollut keskiviikkoisin vuoro Kipparihal-
lissa, ja muutamia vuoroja myös Kokko-
lan kouluilla viikossa.

Ohjaajat ja valmentajat seuran 
sydämenä 
Ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisen 
seuran sydän, joiden varaan urhei-
luseuratoiminta pohjaa. Meidänkin 
seurassa on viimeisen vuosikymme-

nen aikana ollut useita ihania ihmisiä 
vetämässä urheilukouluja, liikkareita 
ja kilpailuja. Esimerkkinä loistoval-
mentaja Anne Pöyhönen, joka omaa 
suuren sydämen, kun on kyse lasten 
ja nuorten urheilusta. On niin monia 
muitakin upeita naisia ja miehiä, jotka 
ovat aina valmiina, ihan sama mihin 
kysyy. Ja ilman heitä ei ole MEITÄ, sitä 
yhteishenkeä, jonka avulla urheiluseura 
toimii. Kiitos siis jokaiselle, joka on ollut 
mukana tällä elämänpolulla, ja uhran-
nut omaa vapaa-aikaansa, jotta lapset 
ja nuoret, harrastajat ja kilpailijat, ovat 
saaneet mitä hienoimpia kokemuksia 
urheilusta.

Loistavaa kevättä ja urheilullista kesää 
toivottaen
Minna Vörlin, yleisurheilujaoston pj

Hanna-Maari Latvala(nyk. Päkk) edusti Veikkoja vuoteen 2011 saakka. Hanna-Maari on saavuttanut 23 Suomen mestaruutta ja 
edustanut Suomea kuusissa arvokilpailuissa.

Naisten 800 metrin juoksun ensimmäinen 
kierros täyttyy Lappeenrannan Kalevan 
kisoissa 2007. Juoksua johtaa matkan 
Suomen mestaruuden voittava Kokkolan 
Veikkojen Mari Järvenpää (1) rinnal-
laan kolmanneksi sijoittuva Helsingin 
Kisa-Veikkojen Suvi Myllymäki (2; Suvi 
Silvenius), jonka takana toiseksi sijoittu-
va Kokkolan Veikkojen Minna Järvenpää.

K
uva SU

L-julkaisut

K
uva SU

L-julkaisut
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KOKKOLAN VEIKKOJEN PARHAAT 
YLEISURHEILIJAT KAUTTA AIKOJEN 

Aikuisten sarjojen SM-mitalit (Kalevan Kisat, SM-viestit, SM-maastot ja SM-hallit), 
Aikuisten sarjojen Suomen ennätykset ja maailmanennätykset 
Aikuisten maaottelut ja arvokisaedustukset (EM,MM,OK)

Nimi Synt. Kaudet Urheiluseurat Kulta hopea pronssi Yhteensä SE ME MO AK
Suvi Selvenius ,  
ent. Myllymäki

1980 00-01-20 Veikot, HKV 27 26 11 64 - - 20 5

Mari Järvenpää 1981 98-99-10 KP-V,Veikot 30 14 10 54 3 - 42 5

Sanna Kyllönen 1971 87-91-00 Veikot, TuUL 30 15 6 51 7 - 22 19

Minna Järvenpää 1981 98-99-10 KP-V,Veikot 14 17 9 40 1 - 21

Hanna-Maari Päkk, ent.
Latvala

1987 08-11-19 Veikot, JKU 23 4 2 29 6 - 16 6

Jouko Kuha 1939 60-63-81 Veikot, Vire, 
KU-58,

10 6 7 23 9 1 36 1

Timo Lehto 1956 77-76-91 Veikot,GIF,OIF 2 2 2 6 - - 4 -

Anne Känsäkangas, ent. 
Paavolainen

1960 79-88 Veikot 3 1 1 5 - - 20 2

Lasse Orimus 1950 71-72-78 Veikot, GIF - 4 2 6 - - 7 1

Timo Sarlin 1972 91-98 Veikot 2 1 2 5 - - 2 -

Vuokko Rainosalo, 
myöh. Valavaara

1933 52-56-58 Veikot, Lukko 3 1 4 - - 4 -

Wilhelm Porrassalmi 1930 51-65 Veikot - 2 2 4 2 - 17 2

Johanna Salmela 1990 10-11-19 KT, Veikot, JKU - 2 2 4 - - 7 -

Jatta Salmela 1992 10-11-18 KT,Veikot, VIS - - 4 4 - - 2 -

Jonna Anias 1984 04-06-14 Veikot, Kristiinan U. - 2 1 3 - - 1 -

Samuli Roimela 1934 55-56-67 KT, Veikot - 1 1 2 - - 3 -

 
KOKKOLAN VEIKKOJA EDUSTANEET SUOMEN MESTARUUKSIIN YLTÄNEET YLEISURHEILIJAT

Nimi Synt. Kaudet Urheiluseurat Kulta hopea pronssi Yhteensä SE MO AK
Maija Koivusaari 1941 59-67-68 Pilke, Ura, 

Veikot
9 5 4 18 6 21 1

Susann Sundqvist 1957 72-77-78 Drott,Veikot 10 - 3 13 5 25 3

 
KOKKOLAN VEIKKOJEN NAISTEN 4 x 800 m SE-JOUKKUE 7.7.2007 8.38.52/SM-VIESTIMITALIT

Nimi Synt. Kaudet Urheiluseurat Kulta hopea pronssi Yhteensä SE
Saara Haanpää 1989 05-10 Veikot 5 2 1 8 1

Jenni Ruokoja(ent.
Nikula)

1982 01-08 KälTa, Veikot 9 3 1 13 1

Minna Järvenpää 1981 98-99-09 KP-V, Veikot 12 4 3 19 1

Mari Järvenpää 1981 98-99-10 KP-V, Veikot 11 3 3 17 1

Kokkolan Veikkojen dynastia-vuosikymmenellä naisten SM-viestimitalijoukkueissa juosseita urheilijoita olivat Riikka Salo (k), 
Hilkka Okkonen (k), Jaana Salmela(4xk,h), Niina Antila(3xk,h,p), Johanna Alanen (2xp) sekä Päivi Knutar(h,p). 
Joukkuetta luotsasi ja manageroi ansiokkaasti Raimo Haanpää.
Tilaston kokosi Petri Harsunen ja Antti Jyrinki. Lähde: Tilastopaja.
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K
okkolan Veikot ja IF Åsar-
na järjestävät 6.-8. elo-
kuuta 2021 yleisurheilun 
14-15-vuotiaiden Suomen-

mestaruuskisat Kirkonmäen kentäl-
lä Kokkolassa. Urheilun täytteinen 
viikonloppu tuo Kokkolaan noin 600 
nuorta urheilijaa perheineen ja val-
mentajineen. Tämä näkyy varmaan 
katukuvassa ja tuo varsinkin paikallisil-
le majoitus- ja ravintola-alan yrityksille 
piristysruiskeen loppukesästä. 

Kisapäivinä kenttä täyttyy urheili-
joista ja toimitsijoista. Toimitsija tiimi 
koostuu pääasiassa Åsarnan ja Veik-
kojen toimitsijoista, mutta tilaa löytyy 
muillekin kiinnostuneille. Tekijöitä tar-
vitaan paljon näinkin ison tapahtuman 
läpiviemiseksi. Toimitsijakaarti koostuu 
kaiken kaikkiaan noin 250 hengestä. 
Toimitsijahaku on meneillään molem-
pien seurojen osalta ja ilmoittautumisia 
otetaan vastaan, sillä jokaiselle löytyy 
varmasti töitä. Ota rohkeasti yhteyttä, 
jos toimitsijaksi näihin kisoihin haluat, 
tai käy ilmoittautumassa netin kautta, 
kokkolanveikot.sporttisaitti.com tai 
sm14-15fmkokkola.idrott.fi.

IF Åsarnalla ja Kokkolan Veikoilla on 
molemmilla kokemusta isojen kisojen 
järjestämisestä, joten tietämystä ja ko-
kemusta löytyy molemmilta seuroilta. 
IF Åsarnan vahva kisaorganisaatio täy-
dentää loistavasti Kokkolan Veikkojen 
osaamista. 

Säännöt uudistuvat ja käytänteet 
muuttuvat, joten kaikille toimitsijoille 
tullaan järjestämään koulutusta tämän 
kevään ja alkukesän aikana. Tämä 
tulee näin korona-aikana olemaan 
haasteellista, mutta luotamme siihen, 
että sekin asia järjestyy.  Ensimmäiset 
esikisat ovat 21.6. ja toiset 6.7., joissa 
molemmissa testataan kisaorganisaa-
tion toimivuutta, ja voimme hioa kaiken 
kuntoon SM-kisoja varten.

Kisaorganisaation ydin on jo vuoden 
verran tehnyt töitä ja kevättalven aika-
na työtahti kiihtyy. Alusta asti olemme 
halunneet korostaa, että kisat ovat 

aidosti kaksikieliset. Kaikki pitäisi siis 
löytyä molemmilla kotimaisilla kielillä.  

Toivomme, että kokkolalaiset sankoin 
joukoin tulevat seuraamaan loppukesän 
urheiluhuipentumaa ja näin tekemään 
kisoista ikimuistoiset nuorille urheilijoille. 

Yleisurheilun 14-15-vuotiaiden 
Suomenmestaruuskisat Kirkonmäen 
kentällä Kokkolassa 6.-8. elokuuta 
2021.

Pia Björkqvist

Kokkolassa Yleisurheilun nuorten 
SM-kisat Kirkonmäen kentällä

Roosa Määttälä, Emilia Vörlin, Hilma Rantala, Anne Pöyhönen.

TOIMITSIJAKSI SM-KILPAILUIHIN 
ELOKUUSSA
Tule toimitsijaksi SM-kilpailuihin 6.-
8.8. ja ilmoittaudu mukaan heti osoit-
teessa kokkolanveikot.sporttisaitti.
com tai https://sm14-15fmkokkola.
idrott.fi/fi/tule-toimitsijaksi/

Toimitsijoita tarvitaan paljon, ja 
jokaisen panos on iso apu. Järjeste-
tään nuorille unohtumattomat kisat 
yhdessä.
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Mitä sinulle kuuluu juuri nyt?
Hyvää kuuluu. Työskentelen mieluisassa 
työssä lasten parissa. Vapaa-aika kulu-
nut viimeisen vuoden ajan pitkälti oman 
talon rakentamisen parissa, jota miehe-
ni kanssa itse rakennamme. Loppusuora 
häämöttää ja toiveena on päästä kesällä 
muuttamaan uuteen kotiin.
 
Mitä olet tehnyt urheilu-urasi 
jälkeen?
Valmistuin Vaasan ammattikorkea-
koulusta Sosionomiksi v. 2012 ja muutin 
töiden perässä takaisin Kokkolaan v. 

2013. Ennen Koronaa tuli matkusteltua 
maailmalla paljon.
 
Olit mukana Veikkojen naisten 
Suomen ennätys –joukkueessa, 
minkälaisia muistoja juoksusta?
SE oli tavoitteemme, mutta tiedossa oli, 
että kaikilta vaadittiin ihan nappijuok-
su sen saavuttamiseksi. Marin tultua 
ankkurina maaliin muistimme SE -ajan 
väärin ja luulimme jääneen niukasti 
ennätyksestä. Kenttäkuuluttajan kuulu-
tettua asiasta oli riemu ylimmillään niin 
meillä kuin kentän laidalla olleilla tuki-
joukoillakin.
 
Millaiset muistot urheilu-urastasi 
sinulle kokonaisuutena jäi?
Hienot muistot kaikkiaan. Pari viimeistä 
vuotta oli hankalia ja vaivoja riitti. Mo-
tivaatio hiipui ja into urheilijan elämään 
lopahti. Lopetin nuorena, mutta en ole 
katunut päätöstäni. Ehdin ikääni näh-
den saavuttaa hienoja asioita kilpaur-
heilun parissa. 
 
Mikä oli urheiluseuran Kokkolan 
Veikkojen merkitys urallesi?
KV oli aktiiviurani aikoihin merkittävä 
seura kansallisesti ja taso oli kovaa. Se 
motivoi ja siivitti itseänikin paremmak-
si. Viestiprojekti toi seuraan säpinää 
ja kovia juoksijoita 2000 luvulla ja KV 
hallitsi koko vuosikymmenen naisten 
keskimatkan kisoja Sm-viesteissä. Isäni 
Raimo Haanpää oli aktiivinen hahmo 
viestiprojektissa ja mukana kehittämäs-
sä sitä. Minulla oli suuri palo kehittyä ja 
nousta mukaan naisten joukkueeseen.
 
Keiden valmentajien kanssa teit 
yhteistyötä ja mikä oli heidän 
merkityksensä urallasi?
Isäni Raimo kasvatti ja valmensi minusta 
urheilijan pikku tytöstä lähtien. Aina 
isä-tytär valmennussuhde ei ollut help-
poa, mutta saimme homman toimimaan 
ja tulosta syntyi. Isäni antaumus ja pa-
nostus urheiluuni oli valtava ja meidän 

suhde on erityinen kaikkine kokemuksi-
neen ja muistoineen.
 
Entä kotijoukkojen merkitys 
urheilu-urasi aikana?
Isäni rinnalla äidin tuella ja kannusta-
misella on ollut suuri merkitys ja tunnen 
suurta kiitollisuutta heitä molempia 
kohtaan siitä, miten paljon he tekivät 
urheiluni edistämiseksi.
 
Mitkä asiat nousivat pintaan heti 
aktiiviajan jälkeen? 
Mukavat muistot menneistä urheilu-
vuosista ja toisaalta into muunlaisen, 
urheilun ulkopuolisen elämän kokonais-
valtaiselle elämiselle.
 
Millaisia valmiuksia urheileminen 
mielestäsi antoi opiskeluun tai 
työelämään?
Ainakin sinnikkyyttä, periksi antamat-
tomuutta ja tekemisen meiningin -men-
taliteettia.
 
Mikä on oma suhteesi liikuntaan  
ja urheilun tällä hetkellä?
Liikunta on yksi hyvinvointini kulma-
kivistä. Kroppa ja mieli kaipaa liikettä. 
Suhtautumiseni liikuntaan ja urheiluun 
on nykyään rennompaa. Teen sitä mitä 
milloinkin mieli tekee enkä tuijota sy-
kettä tai kilometrejä. Ilon ja hyvän olon 
kautta! Olen myös innokas penkkiurhei-
lija.
 
Minkälaisia terveisiä haluat lähettää 
nuorille urheilijoille ja Veikkojen 
juhlalehden lukijoille?
Aurinkoista kevättä ja iloa sekä terveyt-
tä treeneihin ja elämään. 

Ennätykset: 
400 m 58.07
600 m 1.39.77
800 m 2.13.14
Valmentaja: 
Raimo Haanpää

SE-joukkueen kuulumisia: 
Saara Haanpää, Jenni Nikula, Minna Järvenpää ja Mari Järvenpää.

Nimi: Saara Malmsten o.s. Haanpää 
Syntymävuosi ja -paikka: 1989 
Kokkola 
Nykyinen asuinpaikka: Kokkola 
Koulutus: Sosionomi AMK 
Nykyinen työpaikka ja tehtävä: 
Kokkolan kaupunki, Varhaiskasva-
tuksen opettaja. 
Perhesuhteet: Naimisissa 
Aktiiviuran päätösvuosi: 2011 
Parhaimmat saavutukset aktiiviu-
ralla:
Toistakymmentä henkilökohtaista 
Sm-mitalia nuorten sarjoista ja 
useita Sm-viestimitaleita. SE N 
4x800m. Nuorten Ruotsiotteluedus-
tukset -05 ja -06.
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Mitä sinulle kuuluu juuri nyt? 
Kiitos, oikein hyvää! Ruuhkavuosia ele-
tään, mutta elämä maistuu. 

Mitä olet tehnyt urheilu-urasi jälkeen?
Urheilu-uran lopettamisen jälkeen purin 
päämäärätietoisuuteni opiskeluihin, joka 
helpotti lopettamispäätöstä. Lisäksi olen 
perustanut perheen ja meillä on kolme 
ihanaa lasta. Olen myös löytänyt mielei-
seni työpaikan opettajana. 

Olit mukana Veikkojen naisten Suo-
men ennätys –joukkueessa, minkälaisia 
muistoja juoksusta? Joukkueemme selkeä 
tavoite oli suomen ennätys, jonka piti olla 
mahdollista jokaisen joukkueen jäsenen 

nappijuoksulla. Lähdin omalle osuudelleni 
toisena ja siirryin melko pian kärkeen. 
Oli uskallettava juosta omaa maksimia 
tavoitellen, vaikka vetoapua ei ollut. Se 
tekeekin suomen ennätyksestämme vielä 
kovemman, että aika on juostu lähes il-
man vetoapua. Kannustus kentänlaidalla 
oli niin kovaa KV:n kannustusjoukkueen 
osalta, että väliajoista ei saanut mitään 
selvää. Juoksun päätyttyä meni jokunen 
minuutti, ennen kuin tajusimme juos-
seemme SE:n. Se oli hieno hetki. 

Millaiset muistot urheilu-urastasi 
sinulle kokonaisuutena jäi? 
Urheilu on antanut minulle valtavasti 
hyviä muistoja ja hyviä ystävyyssuhtei-
ta, jotka kantavat vielä tänäkin päivänä. 
Silti jäi tunne, että urheilu-urani päättyi 
liian aikaisin. Juuri kun alkoi tuntua, että 
sain homman jujusta kiinni.  Olisihan se 
ollut hienoa päättää ura tunteeseen, että 
sain katsottua omat rajani. Kohtalo päät-
ti toisin ja vuoden 2008 keväällä aloin 
kärsiä hengitysvaikeuksista ja kivuista, 
jonka syyksi paljastui vasta vajaa pari 
vuotta myöhemmin diagnosoitu Slipping 
rib syndrooma. Vaiva operoitiin Sakari 
Oravan toimesta. Leikkaus auttoi, mutta 
toipuminen oli hidasta. 

Mikä oli urheiluseuran Kokkolan 
Veikkojen merkitys urallesi? 
Se, että meillä oli vahva viestijoukkue 
vuodesta toiseen, antoi minulle nuorena 
urheilijana paljon. 

Keiden valmentajien kanssa teit yh-
teistyötä ja mikä oli heidän merkityk-
sensä urallasi? 
Oma isäni, Kauko Nikula, valmensi minua 
läpi urheilu-urani. Isäni vaikutti eniten 
juoksuaskeleeni väljyyteen ja rentouteen. 
Kykyrin Jouni, kasvattajaseurastani Käl-
viän Tarmosta, antoi meille erinomaista 
lisätukea, kun sitä välillä isän kanssa 
pyysimme. Myös Jounin luotsaama kestä-
vyysjuoksutalli, Team yökyöpelit oli mer-
kittävä tuki ja innoittaja urani alkuvaiheil-
la. Raimo Haanpää Kokkolan Veikoista oli 
tärkeä henkilö ja kannustaja etenkin vies-
tijuoksujamme ajatellen. Opiskeluaikanani 
Vaasan urheiluakatemian yhteisharjoi-
tuksissa valmentaja Tom Andtbacka oli 
mahtava ja ammattitaitoinen tyyppi, jonka 
vetämissä harjoituksissa oli ilo treenata. 

Entä kotijoukkojen merkitys 
urheilu-urasi aikana? 

Isä ja Äiti ovat aina tukeneet minua ur-
heilu-uran aikana. Muistan, kuinka Isä 
järjesti minulle autotalliin penkillenousu-
paikan ja painoina oli hänen omalla ural-
laan käyttämä autonrenkaasta rakennettu 
hiekkasäkki. Valmentajan roolissa isä 
usein seurasi harjoituksiani. Vanhemmat 
kulkivat tiiviisti mukana kisareissuilla 
etenkin juniorivuosina. Hengessä elettiin 
vahvasti mukana myöhemminkin. Aikuis-
ten sarjaan siirtyessäni nykyinen puoliso-
ni oli tärkeä tuki etenkin kisareissuilla. 

Mitkä asiat nousivat pintaan heti 
aktiiviajan jälkeen? 
Opiskelu, työ ja pian perheen perustami-
nen. 

Millaisia valmiuksia urheileminen 
mielestäsi antoi opiskeluun tai 
työelämään?  
Uskon vahvasti, että kaikki se kestä-
vyysurheilun sisältämä pitkäjänteinen 
nöyrä työ, vaatimukset paineensieto-
kyvylle ja periksiantamattomuus tekee 
minusta vahvemman tämän päivän työ-
elämässä.

Mikä on oma suhteesi liikuntaan 
ja urheilun tällä hetkellä? 
Liikunta on merkittävä ja tärkeä osa elä-
määni edelleen. Liikun 4-6 kertaa viikos-
sa monipuolisesti. Yleensä pari salitreeniä 
ja muuten kestävyyspainoitteisesti, seson-
gin mukaan juoksu, polkujuoksu, hiihto, 
maastopyöräily. Pidän edelleen itseni 
haastamisesta. Omaksi jutukseni olen 
löytänyt luonnossa liikkumisen juosten, 
pyöräillen tai hiihtäen. Pieni seikkailu, tuo 
oman lisämausteensa. 

Minkälaisia terveisiä haluat lähettää 
nuorille urheilijoille ja Veikkojen 
juhlalehden lukijoille? 
Nuorille urheilijoille haluan sanoa, että 
muistakaa nauttia urheilusta ja myös kil-
pailemisesta.  Ilon kautta tulee varmasti 
myös tulosta. Älkää pelätkö epäonnistu-
misia, sillä nekin kuuluvat urheiluun ja 
niitä tulee jokaiselle. Ihanaa, aurinkoista 
ja liikunnan täyteistä kevättä kaikille juh-
lalehden lukijoille. 

Ennätykset: 
400 m 58.38
800 m 2.10.90
1000 m 2.53.08
1500 m 4.31.02
3000 m 10.40.00 (i)

Nimi: Jenni Ruokoja
Syntymävuosi ja -paikka: 1982, 
Kokkola
Nykyinen asuinpaikka: Kälviä
Koulutus: Terveystieteiden maisteri
Nykyinen työpaikka ja tehtävä: 
Kpedu, Hoitotyön opettaja
Perhesuhteet: Aviomies, Teemu 
Ruokoja. Lapset: Selina 6v ja kak-
soset Vilja ja Viljami 5v. 
Aktiiviuran päätösvuosi: ~ 2010
Parhaimmat saavutukset aktiiviu-
ralla: 
N 22 SM-hallit 800m 4. 
N 22 SM-kisat 800m 5. 
SM-viestit 4 x 400 m: Kokkolan 
veikot. 3 *kulta, 2 * hopea, 1 x 
pronssi 
SM-viestit 4x800 m: Kokkolan vei-
kot 6*kulta, 1 * hopea. 
Suomen ennätys 4 x 800 m Kokko-
lan veikot. 2007. 
Kalevankisat 2007 N 1500 finaali 6. 
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Mitä sinulle kuuluu juuri nyt? 
Kiitos kysymästä oikein hyvää kuuluu. 
Tässä pääsisäislomaa odotellessa lappiin 
lähdössä hiihtämään ja laskettelemaan. 
 
Mitä olet tehnyt urheilu-urasi jälkeen? 
Juoksu uran jälkeen läksin oikeastaan heti 
töihin. Perustanut perheen ja viettänyt 
varmaankin ihan sitä ”tavallista” perhe 
arkea.
 
Millaiset muistot urheilu-urastasi 
sinulle kokonaisuutena jäi? 
Suomen ennätys viestijoukkueena tehty-
nä kuuluu tietysti parhaimpiin muistoihin 
juoksu-uralta.  Jotenkin se kiteyttää niin 
hyvin yksilöurheilun, että se on ”kovaa” 
yksinpuurtamista, mutta koko joukkueella 
on iso merkitys ja toisilta saa hirvittävästi 
tsemppiä omaan tekemiseen!

Urheilu-urasta jäi oikein positiivisen 
muistot. Mitään jossiteltavaa ei jäänyt 

Varmasti vaikuttaa sekin, että sain treena-
ta käytännössä terveenä koko urani ajan.
 
Mikä oli urheiluseuran Kokkolan 
Veikkojen merkitys urallesi? 
Kokkolan veikkojen panostus ja taustatuki 
oli kyllä omalla urallani erittäin merkittä-
vä! Ilman sitä tukea tuskin oltaisiin voitu 
vetää niin pitkiä treenijaksoja etelässä ja 
harjoitella niin ammattimaisesti!
 
Keiden valmentajien kanssa teit 
yhteistyötä ja mikä oli heidän 
merkityksensä urallasi? 
Ensimmäinen valmentaja oli Timo-Jaakko 
Puronaho ja myöhemmin valmennukseen 
tuli mukaan Puumalainen Jukka-Pekka 
ja Juha Sainio oli viimeinen valmentaja. 
Ilman hyviä valmentajia ei tietenkään 
urasta olisi tullut mitään, ”Timpe” oli 
ensimmäisenä valmentajana aivan ää-
rimmäisen mahtava tyyppi, kenen kanssa 
tekeminen oli erittäin tavoitteellista, mutta 
ihan hurjan hauskaa. Osattiin ilmeisesti 
treenata tarpeeksi, mutta sopivasti, mikä 
antoi hyvän pohjan uralle. Myöhemmin 
valmennukseen mukaan tulleet valmen-
tajat pyrkivät sitten saamaan vielä niitä 
hyviä puolia esiin ja ehkä hieman ”viilaa-
maan” treenaamista!
 
Entä kotijoukkojen merkitys 
urheilu-urasi aikana? 
Kotijoukot sitten oli tottakai ensimmäinen 
edellytys urheilu-uralle. Kotoa tullut tuki 
on ollut aina ihan älyttömän suuri ja ilman 
sitä tuskin näitä tehtyjä tuloksia oltaisiin 
saavutettu!
 
Mitkä asiat nousivat pintaan heti 
aktiiviajan jälkeen? 
Aktiiviuran jälkeen minulla siirtyminen 
oli niin nopea työelämään, että siitä sain 
heti sopivan vastapainon urheilulle, Oike-
astaan urheilu-uran lopetuksen jälkeen 
ensimmäinen tunne oli tietynlainen hel-
potus.
 
Millaisia valmiuksia urheileminen 
mielestäsi antoi opiskeluun tai 
työelämään?  
Urheilu-ura antoi ihan mielettömän poh-
jan työelämälle. Aina sanon, että oman 
urheilu uran jälkeen työelämässä on niin 
helppo olla kun vertaa urheilu-uraan. 
Ehdottomasti paineensietokyky on yksi 

asioista mikä on urheilu-uran ansiota ja 
työelämässä!
 
Mikä on oma suhteesi liikuntaan 
ja urheilun tällä hetkellä? 
Liikunta kuuluu elämään edelleen isona 
osana, toki hektisen arjen vuoksi ei enää 
kahta kertaa päivässä kerkiä treenaa-
maan, mutta sen kyllä huomaa jos on 
tullut liian pitkä väli treenien välissä niin 
kroppa ja mieli kaipaa sitä ehdottomasti! 
Onneksi omat lapset tykkää myös har-
rastaa mm. yleisurheilua, joten ehkäpä 
jatkossa pääsee enenevissä määrin liik-
kumaan.
 
Minkälaisia terveisiä haluat lähettää 
nuorille urheilijoille ja Veikkojen 
juhlalehden lukijoille? 
Kokkolan veikoille ja kaikille taustahen-
kilöille haluan tietysti lähettää suuren 
suuret kiitokset siitä kaikesta tuesta minkä 
omalla urallani sain! Tsemppiä kaikille ur-
heilijoille treeneihin ja tulevaan kauteen!

Ennätykset: 
400 m 55.74
600 m 1.31.98
800 m 2.03.43
1000 m 2.46.47
1500 m 4.21.45
3000 m 10.03.18
Valmentajat: 
Timo-Jaakko Puronaho -2006
Juha Sainio 2007-

Minna Joutsen
1981 Kaustinen
Nykyinen asuinpaikka: Jyväskylä
Koulutus. Amk Restonomi
Nykyinen työpaikka ja tehtävä: 
Oma Säästöpankki, rahoituspääl-
likkö
Perhesuhteet: Naimisissa, 2 tytärtä 
7v ja 3v
Aktiiviuran päätösvuosi 2009
parhaimmat saavutukset aktiiviu-
ralla: Aikuisten SM kulta 800m 
vuodelta 2002, sekä muut SM- mi-
talit  ja tietysti Suomen ennätys 
4*800m N
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Mitä sinulle kuuluu juuri nyt? 
Hyvää kuuluu. Ruuhkavuossa mennään, 
7 ja 5- vuotiaat lapset pitävät kotona 
vauhdin taattuna ja töissäkin säpinää 
riittää. 

Mitä olet tehnyt urheilu-urasi
 jälkeen? 
Aloitin heti urheilu-uran jälkeen samana 
syksynä ensimmäisessä työpaikassa ja 
siirtyminen urheilijaelämästä työelä-
mään sujui oikein helposti. Muutaman 
vuoden ehdin olemaan työelämässä 
kunnes tuli lapset. Olen ehtinyt olla 
kolmessa rakennusliikkeessä töissä rei-
lun kymmenen vuoden aikana. Urheilu 
ja liikkuminen on edelleen elämäntapa, 
mutta välillä pitää priorisoida ja urheilu-
määrät eivät luonnollisestikaan ole edes 
pientä osaa aktiivi-uraan verrattuna. 

 

Olit mukana Veikkojen naisten 
Suomen ennätys –joukkueessa, 
minkälaisia muistoja juoksusta?
En muista tuosta kisapäivästä juurikaan 
muuta kun kisan jälkeiset tunnelmat. 
Olihan SE todella mukava ”yllätys”. Itse 
juoksin ankkurina. Enkä kyllä rehelli-
sesti tajunnut, että ollaan niin hyvässä 
vauhdissa. Kisaan valmistautuminen ja 
itse kisa oli ehkä ihan perus tekemistä. 
En edes muista, oliko meillä ”täysi yritys 
päällä” tehdä se SE-mistä toki useasti 
oli puhuttu. Kaikki teimme todella hyvät 
juoksut, ja siitähän se hyvä tulos sitten 
syntyikin. Mutta huippu venymistä meil-
tä kaikilta samana päivänä, näin ei ihan 
joka vuosi tapahdu.
 
Millaiset muistot urheilu-urastasi 
sinulle kokonaisuutena jäi? 
No pelkästään hyvää. Olihan se mahta-
vaa aikaa!
 
Mikä oli urheiluseuran Kokkolan 
Veikkojen merkitys urallesi? 
Veikot tuki minua taloudellisesti todella 
hyvin, mikä mahdollisti keskittymisen 
pelkästään urheilemiseen! Tämä oli iso 
asia!
 
Keiden valmentajien kanssa teit 
yhteistyötä ja mikä oli heidän 
merkityksensä urallasi? 
Merkityksellisin valmentaja koko ural-
lani on ollut ensimmäinen valmentajani 
Timo-Jaakko Puronaho. Teimme monta 
vuotta yhteistyötä.
 
Entä kotijoukkojen merkitys 
urheilu-urasi aikana? 
No valtava! Äiti ja Isä mahdollistivat 
harrastamisen/kilpailemisen taloudelli-
sesti, olivat kuskeina treeneihin/kilpai-
luihin ja muutenkin olivat mukana, niin 
henkisesti kuin fyysisestikin.
 
Mitkä asiat nousivat pintaan heti 
aktiiviajan jälkeen? 
Minulla oli erittäin hyvä fiilisi lopettaa 
kilpailu-ura. Uskon, että olin antanut 
asialle sen, mitä annettavaa oli ja olin 
tehnyt tätä tarpeeksi. Kärsin urani ai-
kana hyvin vähän loukkaantumisista, 
joten senkään suhteen ei jäänyt mitään 
hampaankoloon. 
 

Millaisia valmiuksia urheileminen 
mielestäsi antoi opiskeluun tai 
työelämään? 
Pitkäjänteisyyttä, tavoitteellisuutta, 
paineensietokykyä. Todella paljon sel-
laista, mistä on työ – ja perhe-elämässä 
hyötyä.
 
Mikä on oma suhteesi liikuntaan  
ja urheilun tällä hetkellä? 
Liikunta on elämäntapa joka tulee var-
masti aina olemaan osana kokonaisuut-
ta. Jopa näin Korona-aikana juoksemi-
nen on mahdollista kaikista rajoituksista 
huolimatta ja sitä voi tehdä missä ja 
milloin vain!
 
Minkälaisia terveisiä haluat lähettää 
nuorille urheilijoille ja Veikkojen 
juhlalehden lukijoille? 
Urheileminen kannattaa aina! Tavoittei-
den asettaminen ja tietty määrätietoi-
suus antaa hyvät eväät muullekin elä-
mälle. Monet urheilemisen kautta opitut 
ja koetut asiat osaa nähdä ja arvostaa 
vasta vuosien jälkeen! 
 
Ennätykset: 
400 m 54.65
600 m 1.29.41 SE
800 m 2.02.74
1000 m 2.43.91
1500 m 4.10.33
3000 m 9.17.27
5000 m 16.27.31
Valmentajat: 
Timo-Jaakko Puronaho -2005
Jukka-Pekka Puumalainen 2006-2009
Maria Paczos-Czakon 2010-

Petri Harsunen

Nimi: Mari Järvenpää 
Syntymävuosi ja -paikka: 1981, 
Kaustinen 
Nykyinen asuinpaikka: Vantaa 
Koulutus: Rakennusinsinööri 
Nykyinen työpaikka ja tehtävä: VRP 
E-S, Työmaainsinööri 
Perhesuhteet: Avoliitossa, kaksi 
lasta, 2014 ja 2016 
Aktiiviuran päätösvuosi: 2010 
Parhaimmat saavutukset aktiiviu-
ralla: Suomen mestaruuksia 800 m 
ja 1500 m:n matkoilta
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K
okkolan Veikot kuuluu niihin 
perinteisiin yleisseuroihin, 
jotka mahdollistivat usean eri 
lajin kilpailutoiminnan käyn-

nistymisen Kokkolan suomenkielisten 
keskuudessa. Seuran alkuvuosien la-
jeja 1920 -30-luvulla olivat voimistelu, 
yleisurheilu, pyöräily, hiihto, nyrkkeily, 
naisvoimistelu ja pesäpallo. Myös uinti 
suunnistus ja luistelu ovat kuuluneet 
seuran toimintamuotoihin ja seuran 
edustajat ovat olleet mukana perusta-
massa ko. lajien piirijaostoja SVUL:n 
Keski-Pohjanmaan piirin alaisuuteen. 
Suunnistustoiminta käynnistyi Veikkojen 
alaisuudessa heti sodan jälkeen 1945. 
Suunnistustoiminta itsenäistyi omaksi 
seurakseen vuonna 1953 Kokkolan Va-
ruskunnassa vaikuttaneiden sotilaiden 
ansiosta. Seuraan 1955 perustetun luis-
telujaoston toimintaa jatkoi Kokkolan 

Luistelijat vuodesta 1958 alkaen mutta 
toiminta hiipui 1960-luvun puoliväliin 
mennessä. Seura järjesti arkistojen mu-
kaan taitoluistelunäytöksiä 1950-luvun 
puolivälistä alkaen. Sodan jälkeen uin-
titoiminta virkistyi maakunnassakin ja 
Kokkolaan perustettiin lajin erikoisseura 
Kokkolan Uimaseura - KUS-GSS vuonna 
1947.  

Myöhemmin alkuvuosien lajeista on 
syntyivät erikoisseurat Kokkolan Suun-
nistajat (1953), Kokkolan Kiri (1962) ja 
Kokkolan Naisvoimistelijat (1976). 

Vuonna 1964 valmistunut Urheilutalo 
mahdollisti uusien lajien kilpailutoimin-
nan käynnistämisen Kokkolassa. Kei-
lailutoiminta alkoi Veikoissa heti Urhei-
lutalon keilaradan valmistuttua. Veikot 
olivat käynnistäneet koripallotoiminnan 
jo vuonna 1960 ja seuran kilpailutoi-
minta siirtyi vuonna 1970 Kokkolan 

NMKY:n alaisuuteen. Ampumahiihdon 
harrastaminen käynnistyi Kälviän 
Veikkolaan rakennettujen ampumara-
tojen myötä vuonna 1969 jatkuen aina 
1990-luvun alkuun asti. 
Kokkolan Veikkojen lentopallojaoston 
toiminta käynnistyi 1967 ja sen nais-
toiminta sulautui eri vaiheiden jälkeen 
Kokkolan Tiikereihin 1970-luvun lo-
pulla. Kokkolan Tiikerit oli perustettu 
1974 lähinnä Kokkolan Jymyn miesten 
edustusjoukkueen ympärille. Voimailun 
ja kamppailulajien suosion kasvun myö-
tä seurassa käynnistyi judon ja karaten 
harrastus vuonna 1978 ja painonnosto 
vuotta myöhemmin. Budo-lajien suosio 
hiipui 1990 -luvun alkuvuosina. Veikko-
jen painonnostotoiminta siirtyi Lohtajan 
Veikkojen yhteyteen muutama sitten. 

 
Petri Harsunen 

Veikot – monen lajiseuran taustalla
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Syksyllä 70 vuotta täyttänyt Jouko Kuha avasi 1960-luvun lopulla tietä 
Suomen kestävyysjuoksun nousulle. Hänen Tukholmassa 17. heinäkuu-
ta 1968 juoksemansa 3000 metrin esteiden maailmanennätys 8.24,2 on 
tänä päivänäkin paras tulos, joka tässä lajissa on murskaradoilla juostu.

O
lympiatoiveet olivat korkealla 
ennen syksyn 1968 Meksikon 
olympiakisoja, mutta sairastu-
minen romutti huippukunnon, 

eikä kahden kilometrin korkeudessa si-
jainnut kisapaikkakaan olisi ollut Kuhal-
le suosiollinen, kuten ei ollut muillekaan 
eurooppalaisille kestävyysjuoksijoille, 
eikä myöskään ajan ylivoimaiselle pit-

kien ratamatkojen valtiaalle Australian 
Ron Clarkelle. Afrikan ylätasankojen 
miesten läpimurto maailman huipulle 
tapahtuikin juuri Meksikossa, missä he 
voittivat kaikki miesten juoksumatkat 
1500 metristä maratoniin. Jouko Kuha 
seurasi kisoja televisiosta – kotimaas-
saan. 

Kokkolan Veikkojen edustajana suuril-

le juoksuareenoille edennyt Jouko Kuha 
oli joka suhteessa oman tiensä kulkija. 
Hän oli lapsena asunut Kokkolan suur-
perheisten talossa, jonka ympäristössä 
lapsia vilisi joka suunnalla. Silti hän oli 
niin ujo, että vältteli vielä 15-vuotiaana 
kilpailuihin menemistä ja teki lenkkiinsä 
yksin, melkein salaa. 

ME-tulos 8.24,2 murskaradalla!

Jouko Kuha oli
oman tiensä kulkija

Jouko Kuha edusti Suo-
mea 34 maaottelussa, 
mutta olympiakisoissa
häntä ei koskaan nähty.

34 KOKKOLAN VEIKOT 100  VUOTTA



Ensimmäinen SM 1964 
Ensimmäinen estekokeilu 19- vuotiaa-
na tuotti ajan 10.33,6. Seuraava este-
merkintä löytyy tilastoista vasta kolme 
vuotta myöhemmin 1962, jolloin 8.54,2 
riitti jo neljänneksi Kalevan kisoissa. 
Ensimmäisen miesten Suomen mesta-
ruutensa Kuha juoksi olympiavuonna 
1964, jolloin ennätys parani 8.43,2:een. 
Tokion kisoihin häntä ei kuitenkaan 
valittu. Ensimmäinen ja ainoaksi jäänyt 
arvokisaesiintyminen siirtyi vuoteen 
1966, jolloin Kuha kellotti Budapestin 
EM-kisojen alkuerässään Suomen en-
nätyksen 8.36,2, mikä ei kuitenkaan 
riittänyt finaalipaikkaan. - 

Tämän parempaan ei kestävyys-
juoksija Suomessa harjoittelemalla voi 
päästä, päätteli vilustumissairauksia, 
angiinaa ja reumatismia vastaan talves-
ta talveen taistellut SE-mies. 

Hän myi autonsa ja muunkin vähäi-
sen omaisuutensa harjoitellen talvikuu-
kaudet Espanjassa ja Brasiliassa. Kuhan 
poikamiesasunnon kaluston muodostivat 
Suomessa vain sänky ja pari tuolia. 

Syyskesän 1967 Ruotsi-maaottelussa 
Tukholmassa syntyikin komea Suomen 
ennätys 8.29,8, joka siinä vaiheessa 
maailman kaikkien aikojen seitsemän-
neksi paras estetulos, vain 3,4 sekunnin 
päässä maailmanennätyksestä. Ruotsin 
tähtijuoksija Bengt Persson putosi kyy-
distä kymmenien metrien päähän. 

Alkuvauhti ei luvannut ME:tä 
Keskikesällä 1968 Jouko Kuha palasi 
Tukholmaan. Puolimatkan 4,17 ei luvan-
nut mitään sensaatiomaista, eikä 2000 
metrin 5,43 viitannut 8,30:tä parem-
paan aikaan. 

”Sitten alkoi tapahtua. Pienikokoisen 
Kuhan vaatimaton, lyhyt, taloudellinen 
askel alkoi imeä Tukholman olympias-
tadionin hiilimurskaa kiihtyvällä vauh-
dilla. Kuha ei tempaissut kyytiä lisää 
mailerityyliin, mutta kierrokset alkoivat 
taittua kaksi tai jopa kolme sekuntia 
nopeammin. Viimeisen kilometrin 2.41,2 
vei maailmanennätykseen 8.24,2”, tun-
nelmoi toimittaja Urho Salo Kilpakent-
tien Sankarit - teoksessa jatkaen: 

”Enemmän kuin tuo loppuaika maa-
ilmalla herätti huomiota tuo viimeinen 
kilometri. Entinen ME-mies Gaston Roe-
lents laski ihmeissään, että se merkitsi 

sileällä alle 2,30:n kilometrivauhtia… 
Pienen suomalaisen ei olisi pitänyt sii-
hen pystyä!” 

Seuraavana päivänä Kuha paransi 
Tukholmassa 5000 metrin Suomen en-
nätyksen 13.47,8:aan ja kotimaahan pa-
lattuaan hän viihdytti Kokkolan yleisöä 
10 000 metrin SE:llä 29.07,0. Ennätys-
tehtailu jatkui Vuosaaressa 3000 metrin 
ensimmäisellä suomalaisella kahdeksan 
minuutin alituksella 7.56,6. 

Kestävyysjuoksua jo toivottomana 
suomalaislajina pitänyt kotimainen ylei-
sö heräsi ja esimerkiksi Joensuussa kat-
somoon tungeksi 7000–8000 katsojaa. 
Lippuja myytiin ”vain” 6000, sitten ne 
loppuivat. 

Kuha sai Joensuun juoksustaan jär-
jestäjiltä vaatimattomat 600 markkaa, 
jonka hän oli sopinut jo keväällä. 

- Tuskin kukaan on kerännyt kohta 
ME-juoksunsa jälkeen yhtä vähän rahaa 
kuin minä, on Kuha todennut myöhem-
min. 

Nämäkin pikku summat olisivat epäi-
lemättä olleet liikaa Kansainväliselle 
Yleisurheiluliitolle, jos se olisi voinut 
osoittaa ”ruskeiden kirjekuorien” käy-
tännön. Brittilehti Evening News vaati 
Kuhan ME-tuloksen mitätöimistä jo sillä 
perusteella, että suomalaisen rintanu-
merossa Tukholmassa oli ollut näkyvissä 
British Petroleum -yhtiön mainos, jonka 
monet muut juoksijat olivat taittaneet 
piiloon. 

Amatööriyden viimeisiin mohikaanei-
hin lukeutunut IAAF:n sihteeri Donald 
Pain oli samoilla linjoilla: 

”Urheilijan rankaiseminen on erittäin 
vastenmielistä, mutta nyt on kyseessä 
sääntörikkomus.” Loppujen lopuksi IAAF 
kuitenkin vahvisti Kuhan maailmanen-
nätyksen. 

Talviharjoittelua Meksikossa 
Ateenan 1969 EM-kisoja varten Kuha 
harjoitteli talven Meksikossa, mutta 
arvokisatoiveet kariutuivat kesällä akil-
lesjänneleikkaukseen. 1970-luviun alus-
sa hänet luokiteltiin kotimaassa ”liian 
vanhaksi”, kun esiin rynnistivät nuoret 
tulokkaat Tapio Kantanen ja Pekka Päi-
värinta ja myös jo kokeneempi Mikko 
Ala-Leppilampi nousi maailman eliittiin. 
Joka tapauksessa Kuha juoksi vuoteen 
1975 saakka 8.32–8.33 -aikoja. Hänet 

nähtiin 1963–1975 yhteensä 34 maaot-
telussa. 

Kalevan kisojen esteissä 14 kertaa 
kuuden parhaan joukkoon yltänyt Jouko 
Kuha juoksi kolme Suomen mestaruutta, 
kaksi hopeaa, viisi pronssia ja neljä nel-
jättä sijaa. Hän alitti yhdeksän minuutin 
rajan 15 vuotena peräkkäin (1962–1976) 
ja ylti vielä seuraavat viisi vuotta aivan 
rajan tuntumaan. Hänen 41-vuotiaana 
juoksemaansa 9.00,61:een ei kukaan 
tämän ikäinen ole myöhemminkään 
pystynyt. 

Terveen ja luonnonmukaisen ympä-
ristön puolesta julistanut kasvisravinnon 
kannattaja Jouko Kuha kertoi pitkän 
uransa ”salaisuuksista” seuraavasti: 

- Pidin yllä terveyttäni, ja siksi pysyin 
mukana. Jokaisen ihmisen pitäisi kun-
nioittaa elämää niin paljon, että huoleh-
tii kunnostaan. Ja elää niin, että pysyy 
kunnossa mahdollisimman pitkään. - 

Jotkut ravintoasiantuntijat väittävät, 
että ihminen tarvitsee yhden lämpimän 
aterian päivässä. En tajua, miksi ihmi-
nen ei tulisi kylmällä aterialla toimeen. 
Mitä tuo ”lämmin ateria” tarkoittaa? 
Ruoan kuumentamista niin, että vita-
miinit hupenevat? Ihminen saa lämpöä 
syömällä ruokaa.

Lauri Järvinen

Jouko Kuha 1968 kunniakierroksella
Tukholman olympiastadionilla
ME-juoksunsa jälkeen.
BP-mainos rinnassa oli vähällä
johtaa ennätyksen mitätöimiseen.
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- Teimme mm. erilaisia rakennussiivouk-
sia paikallisille rakennusliikkeille. Ne oli-
vat tärkeitä ja merkittäviä varainhankin-
nan lähteitä urheiluseuralle, jossa urheili 
tuolloin iso joukko menestyviä Suomen 
parhaita yleisurheilijoita. Lisäksi talkoot 
yhdistivät seurojen lajijaostoja tekemään 
työtä yhdessä, kertoo monia talkoita seu-
raan junaillut Niinikosken Leila.  
 
Kokenut talkooväki muistelee 
- Muistan, että Jyringin Antti oli työntämäs-
sä kottikärryjä Tankkarin työmaalla Herman 

Renlundin kadulla. Hän oli saanut raken-
nustalkoisiin mukaan ajanottoporukkansa.  
Tehtiin laatoituksia, puutarhanhoitoa ja 
muuta rakennustyömaihin liittyviä talkoo-
hommia, Ramirentin palveluksessa viimeiset 
työvuodet toiminut Niinikoski muistelee. 

Viitasaaren Heikki tuo yhteisistä talkois-
ta esille mm. Hotelli Kaarlen kivetyksien 
asentamisen, Kokkola-hotellin huoneiden 
kalusteiden kantamisen, Kirjapainon 
pihan kunnostamisen keväisin, sähkö-
katujen raivaukset, metsien raivaamisen 
sekä Outokummun suodatinmassojen 

puhdistamisen. Lisäksi talvisin Heikki on 
ajanut latuja seuran omalla kelkalla Joki-
laaksoon, Veikkolaan ja aiemmin Kokko-
hiihtolatu-uria. 

Lampin lahja Veikkojen urheilulle 
Marjusaaren Leena (os. Määttälä) on 
kotoisin ”Lampilta”, jossa kesällä yleisur-
heiltiin ja talvella hiihdettiin.  Hän muis-
telee nuoruuden hiihtokisamatkoja mm. 
koululaisten SM-hiihtoihin Joensuuhun 
sekä Kaustisen maakuntaviestiä vuodelta 
1963, jossa Toholampi saavutti ainoan 

Veikkojen valmentajat mukana Kokkola City Runin ajanotossa vuonna 2007.

Talkootyö Kokkolan 
Veikkojen sydäntä
- Talkootyömme on ollut kautta seuran historian vilkasta mutta erityisesti 
80-luvulta alkaen erittäin aktiivista, tiivistää seuran pitkäaikainen johtokun-
nan jäsen aiemmin puheenjohtajanakin toiminut Leila Niinikoski tiivistää.
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mitalisijan, hienosti kolmanneksi. Kilpailin 
tuohon aikaan mm. myöhemmin olym-
piavoittajaksi hiihtäneen Nivalan Helena 
Kiviojan kanssa. Olin ollut maatalon tyttö 
ja saanut maatilan töistä kunto- ja voima-
pohjaa. Mieleen on jäänyt myös SVUL:n 
suurleiri Helsingissä vuonna 1966. 

- Muutettuani Kokkolaan tulin mukaan 
Veikkojen toimintaan 70-luvun lopulla 
omien tyttärien Johannan ja Maaritin 
kautta. Olin mukana lasten hiihtojen 
järjestäjänä Koivuhaassa Rieskaniemen 
Niilon kanssa. Syksyllä olin pian mukana 
käynnistämässä urheilukoulua kun vetä-
jistä oli pulaa, Marjusaari tarinoi urheiluun 
mukanatuloa.

- Urheilukoulut kokoontuivat aina tors-
taisin joko kouluilla tai urheilukentällä. 
Urheilukoulujen suosio kasvoi ja pian 
olimme mukana Helsingin FJG-tapahtu-
missa, jonne keräsimme lapsia ja nuoria 
mukaan jopa kaksi linja-autollista. Finaalit 
olivat Olympiastadionilla jonne osa seuran 
parhaimmista pikajuoksijoista ylsivät – ai-
nakin  Kjällbäck ja Norppa olivat stadio-

nilla mukana Marjusaari muistelee.  
- Mieleen on jäänyt myös Hernesnie-

men Sannan kasvaminen ja kehittyminen 
huippupikajuoksijaksi seurastamme. Oma 
tytär Jaana menestyi Vetoapukisoissa 
keihäässä ja oli Sannan harjoituskavereita 
pikkutyttönä, Marjusaari muistaa.

 
Kaarlelan Kunnolta ajanottokellot 
Hiihtojaoston puuhamies Viitasaaren 
Heikki tuli mukaan Veikkojen toimintaan 
1970-luvun alussa. Entisenä aktiivihiih-
täjänä Heikki oli mukana kylien välisissä 
hiihdoissa. Veikoilla oli kyläosastot mm. 
Halkokarilla, Jokilaaksossa, Koivuhaassa, 
Kirkonmäellä, Torkinmäellä ja Rytimäellä. 
Kyläosastot järjestivät kilpailutoimintaa 
erikseen ja keskinäisiä leikkimielisiä 
kilpailuja. Kevättalvisin oli vuorossa isot 
kylien väliset hiihdot. 

- Erään talven jälkeen Kaarlelan Kun-
non edustajat toivat minulle ajanottokellot 
ja sanoivat, että luovutamme ne Veikoille 
ja minulle, sillä edellytyksellä, että Veikot 
alkaa järjestämään lasten hiihtoja Joki-

laaksossa. Siitä se pitkähkö, näihin päiviin 
jatkunut seuratyöura Veikoissa alkoi, Vii-
tasaari muistelee.

- Jokilaakson 1,5 kilometrin valaistu 
latu syntyi talkoilla. Koulun vieressä ole-
vien hiihtomonttujen historia on mielen-
kiintoinen. Alueelta oli kaivettu 60-luvulta 
alkaen sorateiden pintaan levitettävää 
erikoissavea, jolla maanteiden pinta saa-
tiin tiiviiksi ja tasaiseksi. Kaarlelan kun-
nan aiemmin ylläpitämä latu siirtyi Kok-
kolan Veikkojen hoidettavaksi 1970-luvun 
lopulla. 

- Hiihtojaoston talkooprojekteihin kuu-
luivat luonnollisesti Veikkolan latupohjien 
raivaukset ja talon ympäristön siistimi-
nen. Veikkojen organisoima joulukuusien 
myynti ja pukkipalvelu tulivat monille 
kokkolalaisille tutuiksi 80-luvulla. 
 
Orimuksen Lasse Raimon 
lenkkikaverina 
Pitkäaikainen seura-aktiivi Raimo Koppi-
sen seuraura käynnistyi nuorena 16-vuo-
tiaana hiihtäjänä vuonna 60-luvun 

Kuvassa Veikkojen kokenutta ja aktiivista talkooväkeä. Takana vas. Heikki Viitasaari, Raimo Koppinen ja Pentti Suvanto. 

Edessä Leena Marjusaari ja Leila Niinikoski.
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Miten ja milloin tulitte mukaan 
Kokkolan Veikkojen toimintaan?
- Muutin nuorena tyttönä Toholammil-
ta Kokkolaan heti sodan jälkeen töihin 
SOK:n vaatetustehtaalle.  Liityin ensin 
mukaan Työväenopiston toimintaan 
ja pian 40-luvun lopulla Veikkojen 
toimintaan. Se oli nuorelle tytölle iso 
asia kun  pääsi mukaan touhuamaan 
urheiluseurassa. Naisvoimistelujaosto 
irrottautui omaksi seurakseen 70-lu-
vun lopulla. Toimin naisvoimistelijoi-
den rahastonhoitajana yli 30 vuotta. 
Lisäksi olen toiminut piirin kuntour-
heilujaostossa toistakymmentä vuotta. 
Olen ollut mukana myös Kokkolan 
Ladun toiminnassa.

Olette toimineet pitkään Veikkojen 
nais- ja kuntojaostossa. Mitkä ovat 
merkittävimpiä ja mieleenpainu-
vimpia hetkiä? 
- Kälviän Veikkolan joulujuhlien 

järjestäminen. Koko päivä touhuttiin, 
ensin saatiin kylmä talo lämpimäksi 
niin pian olikin jo ilta ja juhlat on-

nistuneesti ohi.
- Vedin myös Veikkojen naisten 

lentopallojoukkuetta, joka voittikin 
pari piirinmestaruutta ja pelasimme 
myös Suomi-sarjassa Turkua myöten. 
Meillä ei ollut varsinaista valmenta-
jaa kuhan vaan pelasimme tyttöjen 
kanssa.

Mitä seuratoiminta on teille mer-
kinnyt?
- Sain pysyä touhussa mukana. Seu-
ratoiminta on antanut elinvoimaa ja 
sosiaalista sisältöä elämääni ja olen 
pysynyt virkeänä näihin päiviin asti. 
Olen saanut seuratoiminnasta paljon 
hyviä ystäviä.

Millaisia terveisiä haluat lähettää 
seuran juhlalehden lukijoille?
- Se on piristävää toimintaa ja kiva 
kun saa olla seuratoiminnassa muka-
na.

Veikot on antanut Uusitalon Viiville 
elinvoimaa ja sosiaalista sisältöä arkeen

puolivälissä. Melko pian monipuolisen 
nuoren kestävyysurheilijan laji vaihtui 
juoksuun. Kokkolassa oli tuolloin mel-
koinen juoksubuumi Kokkolan kympin 
innoittamana. Kovatasoista lenkkiseu-
raa löytyi Raimollekin mm. Orimuksen 
Lasse, joka oli yksi kovimmista.  Raimo 
juoksi vuonna 1971 ainoan maratoninsa 
Turussa huippuaikaan 2.27. 40, joka oli 
pitkään Keski-Pohjanmaan piirinennätys. 
Hiihtoura jatkui myöhemmin ikämies-
sarjoissa aina 50-vuotiaaksi saakka. 
Seuratoiminta on jatkunut näihin päiviin 
saakka eritysiesti lentopallon parissa en-
sin Kokkolan Lämäreissä ja myöhemmin 
Tiikereissä. 

- Erotuomaritoiminnassa tuli oltua mu-
kana yli 30 vuotta, aina EM-kotikisoja 
myöten Oulussa vuonna 1993.  Yleis-
urheilussa olen toiminut lähettäjänä ja 
Kokkolan Kalevan kisoissa 1978 toimin 
Artmanin Veikon apulähettäjänä. Mieleen 
on jäänyt Kalevan Kisojen ”banketti” jo-
hon sain yllättäen talkoolaisena kutsun 
Vaakunan saunakerrokseen. Mukana oli 

SUL:n korkeinta johtoa mm. Nisse Hag-
man ja Carl-Olaf Homen.

Viime vuosina olen toiminut hiihtojaos-
ton talkoopäällikkönä, johon on kuulunut 
talkooväen keräämistä mm. City Runille, 
Venetsialaismaratonille ja seuran järjes-
tämiin hiihtokilpailuihin. Monenlaista 
palautetta on liikenteen ohjaustehtävistä 
tullut vuosien takaa. Mutta hymyssä suin 
on menty eteenpäin ja tilanteista selvitty, 
kertoo todellinen urheiluseuran talkoo-
työn ruumiillistuma Raimo Koppinen.  
 
Muitakin pitkäaikaisia talkoolaisia 
seurasta löytyy 
Suvannon Pentti on vetänyt viime vuosina 
Veikkojen Ukkojumpparyhmää. Ryhmä 
onkin ollut pitkään seuran tärkeä talkoo-
työn voimavara. Monet Urheilutalon mes-
sut ja City Runin sekä Veikkojen omien 
kilpailutapahtumien liikenteenohjaukset 
eivät olisi onnistuneet ilman Ukkojumppa-
laisten työpanosta.

Kilpailutoimintaan liittyy luonnollisesti 
tulospalvelut ja ajanotto. Vörlinin Minna 

ja Jokelan Sonja ovat seuran oman aja-
nottolaitteiston kokeneita osaajia. Monista 
yleisurheilu- ja hiihtokilpailuista parin-
kymmenen vuoden ajalta tulokset olisivat 
jääneet saamatta ilman seuran oman 
ajanottokaksikon merkittävää työpanosta. 
Tähän tiimiin voidaan mukaan lukea myös 
Hyypän Olli.

Seuran talkoolaisiin on pitkään kuu-
lunut myös Jyringin Antti, joka toimi 
90-luvun alkupuolelta alkaen Suomen 
kärkimenijöihin kuuluvan pikajuoksuryh-
män valmentajana. Valmennuksen jäl-
keen erilaiset kilpailutoimitsija- tehtävät 
Veikoissa ovat tulleet Antillekin tutuiksi 
reilun 30 vuoden ajan.

Seuran hiihtokilpailujen takuumiehenä 
puolestaan on toiminut pitkään Haapalan 
Heikki.  Armeijasta eläkkeelle jäätyään 
90-luvun lopulla hän muutti Rovaniemel-
tä takaisin Kokkolaan ja on toiminut sen 
jälkeen lukuisten kansallisten, veteraa-
nien ja nuorten SM-hiihtojen puuhamie-
henä. 

Petri Harsunen 

Veikkolan juhlien ja tilaisuuksien tar-
joilujen järjestäminen kuului monesti 
naisjaoston vastuulle. Kuvassa Viivi 
Uusitalo. 
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Syntymävuosi –ja –paikka
9.2.1935 Kaustinen 
Ammatti/työhistoria   
Agrologiksi valmistumisen jälkeen 1962 toimin kenttä-
mestarina koeasemalla. Sen jälkeen maatalousneuvojana 
Orivedellä ja taloussuunnittelijana Pirkanmaan Maatalous-
keskuksessa.  MTK-Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjoh-
tajana toimin vuodet 1966-76, jonka jälkeen maanviljelijänä 
Kirilahdessa eläkepäiviin saakka.
Perhesuhteet  
Leski, viisi lasta: neljä tytärtä Erja-Riitta, Hannele, Kaisa-Lii-
sa ja Johanna sekä Harri-poika.
Kymmeniä lastenlapsia ja lastenlastenlapsia.
Kasvattajaseura ja urheilulaji
Kaustisen Pohjan-Veikot, kuulantyöntö (20-vuotiaana pe 
15.88 5,5 kg:n kuulalla), nuoruudessa harrastin monipuo-
lisesti myös hiihtoa. Kymmenottelussa saavutin 5880 pist. 
1959.
Toimintavuodet seuran puheenjohtajana 1973-74
Harrastukset  
Tuottajajärjestön luottamustehtäviä, pikajuoksuvalmennus 
1980-luvun puolivälistä 1990-luvun lopulle. Vuoden yleis-
urheiluvalmentaja Keski-Pohjanmaalla 1992.
 
Miten ja milloin tulit mukaan Kokkolan 
Veikkojen toimintaan? 
- Aloitin yleisurheilujaostossa 1970-luvun alussa. Puheen-
johtajakauden jälkeen toimin kunnan luottamustehtävissä 
mm. päättämässä liikuntaivestoinneista. Oman pojan Harrin 
pikajuoksuvalmennus alkoi kiinnostamaan 1980-luvun 
lopulla ja mukaan valmennusrinkiin tulivat myöhemmin 
myös Engbergin Kimi, Simojoen kaksoset Eero ja Lauri sekä 
Nurmesniemen Sami. Aktiivista valmennusta kesti Harrin 
kohdalla pisimpään aina vuoteen 1998 asti. 
 
Mistä asioista olet ylpeä Kokkolan 
Veikoissa? 
- Pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Seura on 
parhaimmillaan pitkäjänteinen kasvattaja.  
 
Mitä seuratoiminta on sinulle merkinnyt? 
- Olen saanut olla mukana kehittyvien nuorten juoksijoiden 
kanssa. Olen halunnut kasvattaa heitä pitkäjänteisesti ja 
maltillisesti. Pojat kehittyivät Oman kehon kuuntelu on tär-
keällä sijalla. 
 
Toimit Veikkojen puheenjohtajana vuodet 1973-74 , 
mitkä olivat mielestäsi toimintakauden merkittävimmät 
tapahtumat ja urheilupuolen saavutukset? 

- Kokkolan Kymppi veti silloin jopa 5000 katsojaa ja se oli 
valtakunnallisesti tunnettu, hyvä maineinen tapahtuma, jo-
hon Suomen parhaat 20-30 kestävyysjuoksijaa kokoontuivat. 
Muistan hyvin esimerkiksi Pekka Päivärinnan ja Lasse Virenin 
mukana olon ja kiinnostuksen tapahtumaan. 
- Toimin hieman myöhemmin liikuntalautakunnan puheen-
johtajana 1978-90 kun Vapaa-aikakeskus ja jäähalli raken-
nettiin sekä samaan aikaan perustetun Vapaa-aikakeskuksen 
hallituksen puheenjohtajana. Vapaa-aikakeskuksen palveluk-
seen siirtyi kerralla jopa sata työntekijää. 
 
Puheenjohtajakautesi suurimmat haasteet? 
- Talouden haasteet ja sen johtaminen. Tullessani puheen-
johtajaksi seuralla oli velkaa. Laadin kirjelmän alueen suu-
rimpien yritysten pomoille ja kerroin avoimesti seuran tilan-
teen. Saimme kerättyä yli 40 000 markkaa ja seura pääsi irti 
veloistaan.
- Liikuntalautakunnassa koin, että Kokkolan maakuntaviesti-
joukkueiden kokoaminen oli erittäin vaikeata. Emme saaneet 
koottua parasta joukkuetta, koska päätös politisoitui ja valit-
sijat halusivat oman seuran edustajiaan ykkösjoukkueeseen 
vaikka monen hiihtäjän näytöt olivat kiistanalaisia.   

Millaisena näet seuran tulevaisuuden?
- Yleisurheilijoiden olosuhteisiin pitää jatkossakin seuran 
pystyä vaikuttamaan. 
 
Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran 
juhlalehden lukijoille? 
- Pankaa liikuntaan harkitusti rahaa mutta riittävästi. Tehkää 
taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. 
Suosikaa luontoliikuntaa. Ladut pitää olla auki myös iltaisin 
ja viikonloppuisin. Merenrannoilla on helppo treenata kos-
teahkon ilmaston johdosta. Lisäksi lenkkeilystä pitää nauttia 
vähintään kolme kertaa viikossa.

Valde Anttila

ENTISET PUHEENJOHTAJAT ESITTÄYTYVÄT
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Syntymävuosi –ja –paikka
Kivijärvi  1949
Ammatti/työhistoria   
KPO, Citymarket,  Ramirent
Perhesuhteet  
Naimisissa ja kaksi lasta 4 lastenlasta
Kasvattajaseura ja urheilulaji
Ensimmäiset hiihtokilpailut Kannonkosken Kiho, Sitten Haa-
pajärven Kiilat  hiihto oli minun laji
Toimintavuodet urheiluseurassa ja 
seuran puheenjohtajana 
-1987  KV:n johtokuntaan sihteeriksi, 
puheenjohtajana 1991-2006, johtokunnassa 2007-2010 ja 
vuodesta 2011 uudelleen seuran sihteerinä
Harrastukset  
Ulkona liikkuminen: hiihto, kävely, kesällä uiminen, syksyllä 
marjastus ja sienestys.
- Hiihtoliiton liittovaltuustossa ensimmäisenä naisena vv. 
1997-2002, Hiihtopiirin johtokunnassa sihteerinä  vuodet 
1988-2001, SVUL:n piirin johtokunnassa vv. 1991-97 sekä  
Keplin hallituksessa varapuheenjohtajana vv. 1998-2002
 
Miten ja milloin tulit mukaan Kokkolan 
Veikkojen toimintaan? 
- 1980 luvulla kun tyttäreni alkoi hiihtämään.  
 
Mistä asioista olet ylpeä Kokkolan 
Veikoissa? 
- Tehty hyvää nuorisotyötä kautta aikojen. Saatu upeita 
urheilijoita eri lajeissa.  Talkootyöstä koko seurassa, ilman 
sitä ei olis urheilijoitakaan. 
 
Mitä seuratoiminta on sinulle merkinnyt? 
- Paljon. Siitä on tullut vähän niin kuin elämäntapa. Paljon 
hyviä ystäviä eri lajien parissa. 
 
Toimit Veikkojen puheenjohtajana vuodet 1991-2006, 
mitkä olivat mielestäsi toimintakauden merkittävimmät 
tapahtumat ja urheilupuolen saavutukset? 
- Kilpailuja järjestettiin siihen aikaan paljon niin hiihdon 
kuin yleisurheilun puitteissa. Oli veteraanien SM-kisat 
Köykärissä, muuta mieleen painuvimmat varmaan käydä 
seuraamassa nuorten SM-hiihtoja eri puolella Suomea kun 
oman seuran nuoret hiihtivät.  SM-viestit myöskin Lahdes-
sa jäänyt mieleen, meidän tytöt juoksi siellä kaksi Suomen 

ennätystä ja toinen on vieläkin voimassa.  Oli ne mahtavia 
aikoja. 
 
Puheenjohtajakautesi suurimmat haasteet? 
- Ainahan se on talous ollut. Kun oli paljon urheilijoita 
SM-tasolla niin kulutkin olivat isoja, mutta aina selvittiin 
kuivin jaloin.  Pystyttiin antamaan taloudellisestikin valmen-
nus -tukea myöskin  meidän urheilijoille.  

Millaisena näet seuran tulevaisuuden?
- Hyvänä, vaikka talkooväkikin  alkaa vanheta.  Vetäjistä 
eri lajeissa on myöskin aina vähän puutetta.  Jotkut joutuu 
sitten vähän liiankin lujille vetäjänä  Vilskettä riittää kesällä 
lasten liikkareissa, nyrkkeilysalilla, ja hiihtokoulussa.  Talous 
on saatu aika hyvälle mallille kuitenkin koko seurassa eri 
lajeissa. 
 
Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran 
juhlalehden lukijoille? 
- Urheilkaa ja liikkukaa se antaa aina voimaa seuraaviin 
päiviin, kuukausiin ja vuosiin. Viekää vanhemmat  lapset  
liikunnan pariin  sillä on ilo seurata kuinka lapset nauttivat 
liikunnan iloista eri lajien parissa.  

ENTISET PUHEENJOHTAJAT ESITTÄYTYVÄT

Leila Niinikoski 
(Sornikoski)
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Syntymävuosi –ja –paikka
1964 Kaustinen, Köyhäjoen kylä 
Ammatti/työhistoria 
Peruskoulutukseltani sähköasentaja, viimeiset 30 vuotta 
kuitenkin erilaisissa tehtävissä matkailun parissa. 
Tällä hetkellä yrittäjänä kokkola-camping lomakylässä. 
Perhesuhteet 
Naimisissa, tytär 
Kasvattajaseura ja urheilulaji  
Kaustisen Pohjan-Veikot, yhdistetty, mäkihyppy, hiihto, 
jalkapallo 
Toimintavuodet urheiluseurassa ja seuran 
puheenjohtajana seurassa vuodesta 2004, 
puh.joht 2010-19 
Harrastukset 
Mäkihyppy, yhdistetty, hiihto 

Miten ja milloin tulit mukaan Kokkolan 
Veikkojen toimintaan? 
- Muutimme Kokkolaan 1998,urheilu jäi joksikin aikaa lähes ko-
konaan pois. 2001 sitten alkoi sitten veteraaniura mäkihypyssä 
ja yhdistetyssä. Jonkin aika edustin vielä KP-V:tä, ja sitten 2004 
vuodesta lähtien siirryttiin Veikkoihin. 
 
Mistä asioista olet ylpeä Kokkolan 
Veikoissa? 
- Todella vahvat perinteet omaava yleisseura. 
 
Mitä seuratoiminta on sinulle merkinnyt? 
- Yhteenkuuluvuuden tunnetta, haasteita, voittoja ja häviöitä. 
Mukavaa aikaa mukavien ja innostuneiden ihmisten parissa. 
 
Toimit Veikkojen puheenjohtajana vuodet 2010-19, mitkä 
olivat mielestäsi toimintakauden merkittävimmät tapahtu-
mat ja urheilupuolen saavutukset? 
- Nuorten SM-hiihdot 2015. 
 

Puheenjohtajakautesi suurimmat haasteet? 
- Talouden tasapaino, innostuneiden vetäjien saaminen mukaan 
ja pysyminen mukana, samoin myös talkooväen eri tapahtumiin. 

Millaisena näet seuran tulevaisuuden?
- Seura on perinteiden ansiosta vahvalla pohjalla. Tänä päivänä 
varsinkin yksilölajeissa urheilijoiden pysyminen lajien parissa 
on erittäinkin haasteellista, samoin sitoutuneiden vetäjien saa-
minen mukaan. Uskon kuitenkin että veikot porskuttaa eteen-
päin entiseen malliin. 
 
Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran 
juhlalehden lukijoille? 
- Lämpimät onnittelut seuralle kunniakkaasta satavuotiaasta 
taipaleesta, pidetään yhdessä huoli että matka jatkuu vielä toi-
set sata vuotta.

ENTISET PUHEENJOHTAJAT ESITTÄYTYVÄT

Erkki
Ahtiainen
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S
adan vuoden ikää lähestyvää, 
himankalaiseen virkamiesper-
heeseen 1923 syntynyttä Ahti 
Juhania alettiin jo kastepäivänä 

kutsua Jukaksi, eikä häntä ole muulla 
nimellä sen jälkeen tunnettu. Perheen 
isä Kalle Uunila oli Suojeluskunnan 
päällikkö ja äiti Heinolan seminaarista 
valmistunut opettaja.
   Jukka Uunilan kipinä urheiluun syntyi 
ainakin osaksi hänen vanhempiensa 
kautta. Koulun hiihtokilpailuja järjestänyt 
äiti aktivoi osaltaan liikuntaharrastusta ja 
isä joutui työssään aluepäällikkönä te-
kemisiin myös suojeluskunnissa tärkeän 
aseman saavuttaneen urheilun kanssa. 
Kalle Uunila toimi esimerkiksi talvella 
1938 Himangan naapurikunnassa Kan-
nuksessa pidettyjen suojeluskuntien 
valtakunnallisten hiihto- ja ampumahiih-
tomestaruuskilpailujen päävetäjänä.
  Ensimmäiset kilpailunsa Jukka Uunila 
kävi 10-vuotiaana. Perheellä oli huvila 
pienehkössä meren saaressa ja sinne 
Jukka ja hänen veljensä Yrjö muokkasivat 
runsaan sadan metrin pituisen juoksura-
dan, jolla oli leveyttä vain metrin verran. 
Veljesten ohjelmassa oli kesällä lähes 
päivittäin viisiottelu. Talvella hiihdettiin 
muiden poikien tavoin mantereella.
   Syksyllä 1935 Jukka ja Yrjö Uunila 

aloittivat oppikoulunsa Kokkolan suoma-
laisessa yhteislyseossa. Samalla veljekset 
hakeutuivat heti urheiluhulluina Kokko-
lan Veikkojen toimintaan mukaan. Koko 
perhe muutti Kokkolaan 1939, kun äiti 
Sally sai opettajan viran Ykspihlajan kou-
lulta. Kokkolassa veljesten koulunkäyntiä 
jatkui aina vuoteen 1941 saakka. 
   Kokkola oli urheilussaan siihen aikaan 
ensisijaisesti jalkapallokaupunki ja myös 

Jukka Uunila pelasi lyseovuosinaan 
Kokkolan Pallo-Veikoissa ja hänen eteni 
seuran A-juniorien edustusjoukkuee-
seen. Samaan aikaan hän oli ikäluokas-
saan SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin 
parhaimmistoa monissa juoksulajeissa ja 
myös korkeushypyssä. 16-vuotispäivä-
nään 4.6.1939 hän ylitti alueseuraotte-
lussa Kaustisella 16-vuotiaiden piirien-
nätyksen 160. 

SVUL:n, Olympiakomitean ja Veikkauksen puheenjohtaja

Jukka Uunilan 
ainutlaatuinen tripla
Suomen Valtakunnan Urheiluliiton ja Suomen Olympiakomitean sekä Oy Veikkaus 
Ab:n puheenjohtajana samanaikaisesti toiminut kauppaneuvos ja liikuntatieteiden 
kunniatohtori Jukka Uunila on Suomen Urheiluhistorian merkittävimpiä vaikuttajia. 
Hänen poikkeuksellinen valta-asemansa maan keskeisissä urheilujärjestöissä on 
ainutlaatuinen. Uunilan urheilujohtajaura käynnistyi Veikkojen johtokunnasta 1945. 
Uunila kutsuttiin ensimmäisenä urheiluvaikuttajana Keski-Pohjanmaan urheilun 
kunniagalleriaan 17.4.2021.

SVUL:n johtoa neuvottelemassa TUL:n johdon kanssa. Kuvassa vas. puheenjohtaja 
Erkki Kivelä, 3. vas. Hannu Koskivuori ja Uunila.
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Jatkosotaan 18-vuotiaana
Jo saman vuoden syksyllä alkaneet so-
tavuodet katkaisivat sekä koulunkäyn-
nin että orastaneen urheilu-uran. Jat-
kosodan puhjettua 25. kesäkuuta tasan 
kolme viikkoa aikaisemmin 18 vuotta 
täyttänyt Jukka sijoitettiin Jalkaväkiryk-
mentti 53:een, joka oli edennyt vanhan 
rajan yli Kiestingin ja Louhen välille. 
Alikersantti Uunila joutui heti sotavuo-
siensa kovimpaan paikkaan, kun ryk-
mentti juuttui Kiestingin mottiin kärsien 
raskaita tappioita. Taistelut tällä suun-
nalla jatkuivat lyhyin tauoin melkein 
vuoden, kunnes suomalaiset luovuttivat 
rintamasuunnan vastuun saksalaisille.
   Jukka Uunilan isä eteni jatkosodan 
alussa yksikkönsä JR 29:n komppanian-
päällikkönä yli vanhan rajan Aunuk-
seen, missä edettiin kohti Petroskoita. 
Kapteeni Kalle Uunila kaatui Prääsän 
taistelussa 10. syyskuuta 1941. 
   Vänrikki Jukka Uunila oli mukana 
myös Lapin sodassa karkottamassa sak-
salaisia Kemistä syksyllä 1944. Tässä 
vaiheessa hän toimi kuutisen viikkoa 
komppanian päällikkönäkin, kun tehtä-
vän edellinen hoitaja kaatui.
   Sodan jälkeen Jukka Uunila ei jatka-
nut lyseonkäyntiä, vaan haki keväällä 
1945 Vierumäen urheiluopistoon ja 

Helsingissä sijaitsevaan Liikemiesten 
kauppaopistoon. Hän pääsi molempiin 
valiten edellisen, johon hän oli jo eh-
tinyt siirtyä ennen tietoa valinnasta 
kauppaopistoon. Yhteiskoulun jatka-
minen ei vanhimman lapsen asemassa 
olleelle Jukka Uunilalle tuntunut enää 
isän kaatumisen ja muiden sotakoke-
musten jälkeen houkuttelevalta. Ajatus 
nopeammasta työelämään siirtymisestä 
tuntui elämäntilanteeseen sopivammalta 
vaihtoehdolta.

Liikunta ja urheilu ammattina 
houkutteli 
Jukka Uunila valmistui Vierumäeltä lii-
kuntaneuvojaksi helmikuussa 1946 ja 
hän oli jo siirtymässä Askolan kunnan 
liikunnanohjaajaksi, kun Keski-Poh-
janmaalta otettiin yhteyttä ja tarjottiin 
päätoimisen yleisurheiluvalmentajan 
työtä kolmeksi kuukaudeksi. SVUL:n 
Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjoh-
tajaksi 1945 valittu kalajokelainen Risto 
Kalajo oli erityisen aktiivinen Uunilan 
hankkimisessa takaisin kotimaakun-
taansa onnistuen järjestämään takeet 
työpaikasta myös kolmen kuukauden 
valmentajajakson jälkeen. Piirin puheen-
johtajana tuolloin toimi Kauno Kleemola, 
joka myöhemmin eteni SVUL:n puheen-

johtajasi asti. Kleemolalla oli uudelleen 
sormet pelissä kun Uunilaa houkuteltiin 
60-luvun alussa Helsinkiin kirjapaino 
Kvartton toimitusjohtajaksi.
   Uunila astui SVUL:n Keski-Pohjan-
maan piirin palvelukseen maaliskuussa 
1946 ja jo saman vuoden heinäkuussa 
hänet nimitettiin Suomen Urheiluliiton 
aluevalmentajaksi. 23-vuotiaan himan-
kalaisen tehtäviin kuului hoitaa yleisur-
heiluvalmennus Pori-Tampere-Jyväskylä 
-linjan pohjoispuolella. Jukka Uunila 
oli tässä vaiheessa edennyt SUL:n pää-
valmentaja Armas Valsteen lähimmäksi 
apulaiseksi ja hän oli apulaisolympi-
avalmentajan roolissakin Lontoon 1948 
kesäolympialaisten edellä. 
   Toimittuaan kolme ja puoli vuotta 
aluevalmentajana ja käytyään siinä 
ohessa Vierumäellä liikuntaneuvojien 
jatkokurssin Jukka Uunila valittiin syk-
syllä 1949 Kuortaneen (Pohjanmaan) 
Urheiluopiston ensimmäiseksi johtajaksi. 
Hän aloitti työnsä marraskuun alussa 
1949 ja se jatkui tasan yksitoista vuotta. 
Opiston päärakennuksen valmistuminen 
oli syksyllä 1949 jo vesikattovaihees-
sa ja vihkiäiset pidettiin maaliskuussa 
1950.
   Kuortaneen Urheiluopiston toiminta-
luvut nousivat muutamassa vuodessa 
maan toiselle sijalle vain Vierumäen 
ollessa edellä. Opisto tuli nopeasti tun-
netuksi koko maassa ja pääsi osalliseksi 
myös harkinnanvaraisista veikkausvoit-
tovaroista. Kaikessa mahdollisessa mu-
kana olleella opiston johtajalla on erityi-
set ansionsa suotuisassa kehityksessä.
 
Nuorena ”suuriin saappaisiin”
Uunilan urheilun luottamustehtävät voi-
daan katsoa alkaneen Kokkolan Veik-
kojen johtokunnan jäsenyydestä 1945 
22-vuotiaana.

Luottamustehtävät kutsuivat nuor-
ta perheen isää Etelä-Pohjanmaalla. 
Uunila valittiin Kuortaneen Kunnon ja 
SVUL.n Etelä-Pohjanmaan piirin johto-
kuntaan 1950-luvun alkuvuosina.

Samoihin aikoihin vain 27-vuotiaasta 
Jukka Uunilasta tuli vuonna 1951 Suo-
men Urheiluliiton kaikkien aikojen nuo-
rin johtokunnan jäsen. Liiton historian 
nimekkäin vaikuttaja Urho Kekkonen 
oli ollut 28-vuotias noustessaan vastaa-
vaan asemaan 1920-luvun lopulla. Pian 

Jukka Uunilan urheilujohtaja ura kesti puoli vuosisataa alkaen Kokkolan Veikoista 
1945  ja päätyen Olympiakomitean puheenjohtajana 1996.
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Uunilan edessä olivat yhä mittavammat 
haasteet. 
   Hän toimi jatkossa Suomen Urheilu-
liiton puheenjohtajana vuosina 1965-
1974. Uunilan merkittävä vaikutus 
suomalaisessa urheiluelämässä ulottuu 
kuudelle vuosikymmenelle. Hän ehti toi-
mia SVUL:n puheenjohtajana 11 vuotta 
ennen siirtymistään eläkkeelle vuoden 
1993 lopulla. Suomen Olympiakomiteaa 
hän johti vuosina 1969-1984 ja Veikka-
usta 1973-1990.  

Yhteinen keskusjärjestö jäi Uunilalta 
saavuttamatta  
Jukka Uunila ajoi aikanaan aktiivisesti 
urheilun yhden keskusjärjestön han-
ketta, jonka toteuttamiseksi asetettiin 
komiteoita kaikilla vuosikymmenillä 
1920-luvulta lähtien. Toteutus nähtiin 
kuitenkin vasta 1990-luvulla, jolloin 
syntyi Suomen Liikunta ja Urheilu Harri 
Holkerin ja Carl-Olaf Homénin johdolla 
käytyjen neuvottelujen seurauksena.
   -Olin äärettömän innostunut asias-
ta 1950- ja 1960-luvuilla. Edellisellä 
ratkaisu olikin jo lähellä, kunnes TUL 
ja SAK joutuivat hajaannukseen, mikä 
vaikeutti kokonaistilannettakin. Myös 
presidentti Urho Kekkonen teki par-
haansa yhdentymisen puolesta, mutta 
tässä ponnistuksessaan hänkään ei 
onnistunut, on Uunila todennut useissa 
yhteyksissä. 

Radikaaleja ratkaisuja yleisurheilun 
lamasta nousemiseen 
Yleisurheilun nostaminen menestykseen 
ilman mitalia jääneiden kesän 1966 
EM-kisojen jälkeen oli yksi niistä haas-
teista, joihin Jukka Uunila joutui aika-
naan vastaamaan. 
   -Nousumme 1960-luvun lamasta vaati 
erittäin mittavia ja radikaaleja ratkaisu-
ja. Kaikki perattiin perusteellisesti. Vas-
tustus oli kovaa, kun keräsin eri lajien 
huippukykyjä yleisurheilua nostamaan. 
Jälkeenpäin olen ollut ennakkoluulotto-
muuteeni tyytyväinen.
   Kestävyysjuoksuguru Arthur Lydiardin 
tuominen Uudesta Seelannista Suomeen 
edusti muutosten huipentumaa 1960-lu-
vun lopulla.
   -Asemani yleisurheilussa oli niin 
vahva, että siitä koitui selvää etua pää-
töksentekoon. Kovaa oli työkin, kun-

nes tasoa huippuja ja tasoakin rupesi 
löytymään. Sitoutuminen tavoitteisiin 
ja tekemiseen oli kaikkialla kiitettävän 
voimakasta.
   Yksi Uunilan apuna toimineista 
avainhenkilöistä oli SUL:n valmennus-
päällikkö Seppo Nuuttila. Asenteeltaan 
jämeristä valmentajista Uunila nostaa 
esiin myös Kari Ormon uinnista, Kalevi 
Tuomisen koripallosta ja Immo Kuutsan 
hiihdosta.
   -Samaan kastiin kuuluu Raimo Sum-
manen. Hän teki jääkiekkomaajouk-
kueessa kovaa jälkeä lyhyessä ajassa. 
Kaikkia mainittuja yhdistää se, että he 
vaativat erittäin paljon itseltään.

SVUL joutui 1993 historiansa pahim-
paan taloudellisen ahdingon kouriin
-Se oli punapääoman totaalisen romah-
duksen aikaa, hulluutta jos mikä. Myös 
SVUL:n talousasioita hoitivat korkeasti 
oppineet talouselämän ammattilaiset, 
mutta se ei riittänyt pitkälle yleisen ja 
syvän laman vuosina. Ennen lamaa 
lainaa suorastaan tyrkytettiin ja sitä 
myös otettiin harkitsemattomasti ja sii-
nä tilanteessa iski sitten lama. Onneksi 
tärkeät laitokset, kuten Vierumäen ur-
heiluopisto ja hiihtokeskukset saatiin 
pelastetuksi urheilulle. Urheilun talou-
dellisten resurssien niukkuuteen ovat 
vaikuttaneet myös veikkausvoittovarojen 
oleelliset kavennukset. 
   Vuosikymmenien ajan Helsingissä 
asunut Jukka Uunila seuraa edelleen 

varsin tarkasti myös keskipohjalaista 
urheilua ja 1990-luvun taitteessa hänet 
nähtiin juoksemassa Himangan Urhei-
lijoille siihen mennessä suurimman 
valtakunnallisen kertymän Kunniakier-
roksella.    
  Nykyisin Lauttasaaressa asuva 98-vuo-
tias Uunila on edelleen hyvä keskus-
telija, jonka muisti on erinomainen ja 
kiinnostus asioihin suuri. Hän ei enää 
osallistu julkisiin tilaisuuksiin, viimeksi 
Uunila nähtiin 1993 Olympiastadionilla 
Karijoelta kotoisin olevan jääkiekkole-
genda Pentti Lundin elämäkertateoksen 
julkistamistilaisuudessa.  Lundin tarkoi-
tus oli saapua Helsinkiin, mutta hänen 
elämänsä päättyi viikkoa aikaisemmin 
Yhdysvalloissa 87-vuotiaana.

Nuori 23-vuotias yleisurheilun alue-
valmentaja puhutteli keskipohjalaista 
urheiluväkeä SVUL:n K-P:n piirin toi-
mintakertomuksessa 1946 seuraavasti:
”Täällä on tehty työtä sen vuoksi, että 
olemme saaneet tuntea suonissamme 
tuon kutittavan liikunnan ilon, pyy-
tämättä siitä minkäänlaista palkkiota. 
Elävöittäkööt meitä edelleen nuo ihan-
teelliset perinteet ja näyttäkäämme 
muille myös tuloksin, että täällä elää 
terve, reipas ja urheileva keskipohjalai-
nen nuoriso”.

Lauri Järvinen
Antti O. Arponen:  Uunila –Suomalainen 
urheiluvaikuttaja

Uunila oli ahkera penk-
kiurheilija ja nähtiin 
usein urheilukatsomois-
sa. Keski-Pohjanmaan 
Maakuntaviesti oli hä-
nen lempilapsiaan.
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ITÄLLÄ KUPONGILLA
YHDESTÄ TUOTTEESTA

RISTIRANNANKATU 8, KOKKOLA • VAASANPUISTIKKO 14, VAASA
www.carolinesalusasut.fi

#TULEVAISUUDENOSAAJAKSI#TULEVAISUUDENOSAAJAKSI

yhdistä

urheilu ja opiskelu

UrheiluAmiksessa!

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
www.kpedu.fi

www.cabb-chemicals.com

Hienokemiaa Kokkolasta

ONNEA

KV!

Pitkänsillankatu 23, 67100 KOKKOLA
+358 44 089 7711 kokkola@ocgroup.fi

p. 020 757 1050
Koppisentie 3, Kokkola

lindellflowers.fi
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CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskereCHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere

www.kokkola-camping.fi
Seuraa meitä:     Kokkola-Camping      kokkolacamping

Vanhansatamanlahdentie 20, 67200 Kokkola. puh. 06 831 4006

leirintämökkejä • suihkullisia 
mökkejä • loma-asuntoja • caravan-

paikkoja • kahvilaravintola • grillikota 
• uimaranta • minigolf • frisbee-

golf • beach-volley-kenttiä • lasten 
leikkipuisto

NELJÄN TÄHDEN LOMAKYLÄ
MEREN RANNALLA, 

KÄVELYMATKAN PÄÄSSÄ 
KAUPUNGIN KESKUSTASTA

MAJOITUSTA YMPÄRI VUODEN.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

KUKAT, SIDONTA,
SISUSTUS, KURSSIT

Isokatu 12 Kokkola 044 982 7962 

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskereCHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere

yhdeltä, tutulta ja 
paikalliselta 
toimijalta kaikki 
yrityksesi 
ICT-ratkaisut

Onnittelut vireälle 100-vuotiaalle!

SM 14-15 FM

6-8.8.2021
KOKKOLA-KARLEBY
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K
okkolan Veikoissa on kilpa-
hiihtäjiä nuorten sarjoista 
aina ikämiehiin saakka, vaik-
ka hiihtojaoston toiminnassa 

pääpaino onkin nuorisotoiminnassa. 
Lasten ja nuorten ohjaustoiminta on 
ollut viime vuosina aktiivista ja se onkin 
tuottanut hyvää tulosta nuorten sar-
joissa. Hopeasompaikäisissä seura on 
menestynyt viime vuosina hyvin, kuten 
myös juhlavuonna sijoittuen toiseksi 
Keski-Pohjanmaan piirin kokonaiscu-
pissa. Toiveissa on, että nuorten kanssa 
tehty työ tuottaa tulevaisuudessa lisää 
hiihtäjiä myös aikuisten sarjoihin. Tällä 
hetkellä nuoria aktiivisia kilpahiihtäjiä 
on noin 20. Vapaaehtoiset ohjaajat ja 

valmentajat ohjaavat lasten hiihtokou-
lussa ja hopeasompaikäisten nuorten 
yhteisharjoituksissa. 

Hiihtokoulu
Kokkolan Veikoissa voi aloittaa hiihto-
harrastuksen jo 3-12 vuotiaana hiihto-
koulussa, jossa opetellaan liikkumisen 
perustaitoja ja tutustutaan talvilajeihin. 
Hiihtokoulussa tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni lapsi ja perhe 
innostuisi hiihtämisestä. Lapsia tuetaan 
hiihtoharrastuksessaan asiantuntevan 
ohjauksen lisäksi myös sillä, että lasten 
vanhemmat ja muut tärkeät aikuiset 
voivat osallistua lapsen mukana hiihto-
kouluun. Hiihtoharrastuksen aloittami-

nen ja jatkaminen on näin helpompaa 
niissäkin perheissä, joissa hiihtoa ei ole 
aiemmin harrastettu. Huoltajat saavat 
hiihtokoulusta perustiedot esim. väli-
neistä, voitelusta, pukeutumisesta ja 
kilpailuista. Hiihtokoulun perimmäinen 
ajatus on säilyttää talvilajien harras-
tamisessa leikkimielisyys ja hauskuus! 
Hiihtokoulua järjestetään kerran vii-
kossa Jokilaakson Koulun hiihtoladulla 
marraskuusta maaliskuun loppuun. 
Hiihtokoulussa juhlavuotena ohjaajina 
toimivat: Eila Prest, Heidi Hautala, Mirja 
Kiiskilä, Tapani Vertanen, Jaakko Suo-
mu, Kim Harlamow, Pirjo Urpilainen ja 
Tero Hautamäki.

Hiihtojaostolla
aktiivista
nuorisotoimintaa
Hopeasomparyhmän tekniikkaharjoituksissa Marko Järvinen opastaa oikeanlaista tasatyöntötekniikkaa.
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Hopeasomparyhmä
Hiihtokoulun lisäksi tavoitteellisempaa 
hiihtoharrastusta voi jatkaa Kokkolan 
Veikkojen 10-16 vuotiaiden Hopea-
somparyhmän yhteisharjoituksissa. 
Vaikka kysymyksessä onkin talvilaji, 
järjestetään yhteisharjoituksia ympäri 
vuoden. Kesäkaudella yhteisharjoituksia 
on kerran viikossa ja talvikaudella kaksi 
kertaa viikossa. Yhteisharjoitukset anta-
vat motivaatiota yksilölajia harrastavalle 
nuorelle ja tarjoavat apua tekniikka- ja 
tehoharjoituksiin. Hopeasomparyhmän 
yhteisharjoituksissa harjoitellaan lajin-
omaisesti yhdessä hyvien kavereiden 
kanssa. Hopeasomparyhmän valmenta-
jina juhlavuoden aikana toimivat: Tero 

Hautamäki, Marko Järvinen, Tapani Ver-
tanen ja Jaakko Suomu.

Kilpailut
Kokkolan Veikot tarjoaa kilpahiihdosta 
kiinnostuneille lapsille matalan kynnyk-
sen hiihtokilpailuja, jotka ovat ilmaisia, 
eivätkä vaadi seuran jäsenyyttä tai 
kilpailulisenssiä. Näitä sarjahiihtoja on 
järjestetty Kokkolan Veikkojen ylläpitä-
mällä Jokilaakson valaistulla ladulla ja 
ne ovat helppo tapa aloittaa kilpahiihto. 
Sarjahiihtojen järjestelyistä juhlavuonna 
vastasivat: Leila Niinikoski, Mirja ja Turo 
Kiiskilä, Jorma Harju, Minna Kleemola 
sekä Tiina ja Mikko Rautaoja. 

Hiihtojaostossa on mukana paljon 

innokkaita talkoolaisia, jotka yhdessä 
järjestävät joka talvi laadukkaat kan-
salliset hiihtokilpailut Köykärin hiih-
tokeskukseen. Juhlavuosi 2021 olikin 
poikkeuksellinen, koska Koronaviruksen 
vuoksi ei Kokkolan Veikkojen kansal-
lisia kilpailuja voitu järjestää, vaikka 
erinomainen lumitilanne olisikin ollut 
talkoolaisten mieleen. 

Hiihtojaoston jäsenet 2021
Puheenjohtaja Tero Hautamäki
Sihteeri Eila Prest
Jäsenet: Erja Konu, Markus Hirvinen, 
Tapani Vertanen, Jaakko Suomu, 
Magnus Lidsle, Raimo Koppinen

Tero Hautamäki

Kokkolan Veikkojen hiihtokoululaisia kevättalvella 2021.

Hopeasomparyhmäläisiä yhteiskuvassa Köykärissä 2021.
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Y
hteishenki, ihmisiä joka kunto-
luokasta ilman ikää ja titteleitä, 
yhteinen huumori. Siinä ovat 
asiat, jotka tulevat lähes jokai-

sen nyrkkeilijän suusta, kun heitä pyy-
detään kuvailemaan Kokkolan Veikkojen 
nyrkkeilytreenejä.

2010-luku on ollut Veikkojen historian 
paras kilpailullisesti. Aikuisten sarjan 
suomenmestaruuksista lähes kaikki ovat 
tulleet viimeisen vuosikymmenen aika-
na: Sampo Aunio ja Elina Huttunen ovat 
menestyneimmät nyrkkeilijät sitten Esko 
Pallaspuron. Pallaspuron SM-kullasta ehti 
kulua 30 vuotta ennen kuin Aunio toi Kok-
kolan Veikoille seuraavan kerran kultaa. 

– En vaihtaisi valmentajan urastani 
päivääkään pois. Tällaisia elämyksiä en 
ole saanut mistään muualta kuin nyrk-
keilystä. Muistan ensimmäisen kerran, 
kun Sampo voitti suomenmestaruuden 
vuonna 2010. Olihan se uskomaton tun-
ne, kun edellisestä mestaruudesta oli 30 
vuotta aikaa, muistelee valmentaja Bo-
Erik Sandkulla. 

Elina Huttunen on ensimmäinen 
seuran nainen, joka on saavuttanut 
SM-kultaa, ja tehnyt sen vieläpä kolme 
kertaa vuosina 2016, -17 ja -19. San-
dkulla muistaa elävästi Huttusen en-
simmäisen ottelun Vaasassa, jonka hän 
voitti.

– En ole ikinä nähnyt sellaista riemua, 
mikä hänestä paistoi. Elina sanoi, että 
“minä en ole ikinä voittanut mitään”. 
Se oli kuin puukko olisi pistetty sydä-
meen. Silloin päätin, että tästä naisesta 
tehdään vielä jotain. En tiedä montaa 
nyrkkeilijää, joka on aloittanut vasta 
30-vuotiaana, mutta kun sinulla on 
halu, se vie pitkälle, Sandkulla sanoo. 

2010-luvun mitalisteihin kuuluu myös 
SM-hopeaa voittanut  Emilia Kulmala.

Yhteisissä treeneissä 
kaikki saavat loistaa 
Paitsi kilpailullisesti myös harrastaja-

määrissä Kokkolan Veikkojen 90-vuotias 
nyrkkeilyjaosto voi hyvin: harrastajia on 
joka kausi 50–60. Kilpailijat tuovat seu-
ralle hyvää mainosta, ja kuntonyrkkeily 
mahdollistaa toiminnan, kun se tuo seu-
ralle tuloja. 

Naisnyrkkeily tuli Kokkolaan vuon-
na 1993 ja ensimmäisten joukossa 
Kokkolan Veikkoihin tuli treenaamaan 
myös Marja Tuoreniemi. Hän on nyrk-
keilyjaoston sihteeri ja ohjannut uusia 
nyrkkeilijöitä lajin pariin vuodesta 
2007.

– Ohjaamisesta saan onnistumisen 
iloa, siitä tulee itsellekin hyvä olo. Miksi 
en jakaisi sitä, mitä osaan, Tuoreniemi 
sanoo. 

Kokkolan Veikkojen treenit tunnetaan 
siitä, että kuntonyrkkeilijätkin treenaa-
vat kovaa. Vuonna 2015 Taneli Pelto-
niemi tuli salille ensimmäistä kertaa 
nyrkkeilyn alkeiskurssille ilman mitään 
urheilutaustaa ja ylipainoa oli kertynyt. 

– Vähän veren maku suussahan sitä 
treenattiin, mutta mukavaa oli, ja asiat 

sai tehdä omalla kuntotasolla.
Nyt Peltoniemi toimii ohjaajana, ja 

haluaa siirtää uusille harrastajille nyrk-
keilyn iloa. 

–  Haluan kannustaa muitakin, että 
kaikki tähän pystyvät. Omakin tausta 
sen todistaa: nyrkkeily on antanut mi-
nulle uuden elämän, sillä aikaisemmin 
olin huomattavasti ylipainoinen. Onhan 
tämä aivan mahtava laji. Siinä viehättää 
kovuus, kontaktit ja se, että kaikki on 
itsestä kiinni. 

Kuntoilijat ja kilpailijat treenaavat 
yhtä aikaa kolmesti viikossa. Samassa 
tilassa oleminen antaa jokaiselle mah-
dollisuuden kokeilla siipiään kehässä. 
Sieltä Elina Huttunenkin sai kipinän.

– Aikoinaan katsoin itsekin kuntoili-
jana, että haluan vielä joskus kehään. 
Täällä kynnys lähteä mukaan on matala, 
koska ilmapiiri on suvaitseva ja kannus-
tava, Huttunen kehuu.

Nyrkkeilysali on kuin toinen koti
Emilia Kulmala päätti viisitoista vuot-

Kuntonyrkkeilijät ja kilpailijat treenaavat samassa salissa 
– kovan treenin keskeyttää välillä vain naurunremakka  

Viime vuosikymmen on ollut
kilpailullisesti seuran parasta aikaa

Kolminkertainen suomenmestari Elina Huttunen (vas.), B-junioreiden suomenmestari 
Olivia Kiviniemi ja SM-hopeamitalisti Emilia Kulmala. 

50 KOKKOLAN VEIKOT 100  VUOTTA



Taneli Peltoniemi (vas.), Harri Hautamäki, Emilia Kulmala, Heidi Sippola, Marja Tuoreniemi ja valmentaja Bo-Erik Sandkulla. 

ta sitten, että hän alkaa nyrkkeillä ja 
hankki nyrkkeilyhanskat. Kulmala tuli 
Kokkolan Veikkojen treeneihin, ja sille 
tielle jäi. 

– Kokkolan Veikot on kuin toinen 
koti. Vaikka joskus olin rääkynyt en-
nen treenejä, ja sitten kuitenkin tullut 

tänne salille, sen jälkeen on aina ollut 
hyvä fiilis. Tämä on minulle turvasata-
ma: täällä on hyvä yhteishenki ja aina 
mukavaa. 

– Vaatii tietynlaisen huumorintajun, 
että pysyy porukassa, Marja Tuoreniemi 
sanoo pilke silmäkulmassa.

– Tyhmät jutut, Elina Huttunen hy-
myilee. 

– Olen aina pitänyt huumorista kiinni. 
Mitä enemmän huumori kukkii, sitä pa-
remmin harjoittelusta saadaan irti, tietää 
Bo-Erik Sandkulla. 

Heidi Harju
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“Olivia on ihmeellinen tyttö: hän syt-
tyy, kun pääsee kisoihin ja mitä ko-
vempi vastus on, sitä suurempi liekki 
syttyy. Hänellä on kilpailuhermot ja 
lahjat. Sitä ei pysty harjoittelemaan. 
Se joko on tai ei ole.” 

Näin kuvailee 17-vuotiasta Olivia Ki-
viniemeä valmentaja Bo-Erik Sandkul-
la. Kiviniemi aloitti kuntonyrkkeilyn 
10-vuotiaana ja neljä vuotta myöhem-
min hänet houkuteltiin kilpailijoiden 
treeneihin. Siitä alkoi nopea kehitys 
niin teknisesti kuin fyysisesti. 

Kiviniemi treenaa nykyään 6–7 ker-
taa viikossa: viisi nyrkkeilytreeniä ja 
kaksi punttia. 

– Enää en mieti, lähteekö treeneihin 
vai ei, vaan se on selvää, että treenei-
hin lähdetään. Tykkään treenata ko-
vaa. Siellä unohtaa kaiken muun – ja 
tämähän on ihan huippuporukka. Ei 
täällä jaksaisi olla, jos ei olisi tällainen 
porukka. 

Olivia Kiviniemellä on B-junioreiden 
SM-kulta vuodelta 2019. Nyt tavoittee-
na on A-junioreiden suomenmestaruus 
sekä Suomen Työväen Urheiluliitto 
TULin mestaruus, jos kisat saadaan 
tänä vuonna järjestettyä. 

Kiviniemeä motivoi se, että treeneis-
sä näkee kehityksen. 

– Aina tulee tavoitteita, että tuon ja 
tuon haluan vielä oppia ja saada on-
nistumaan. Täällä kaikki kannustaa 
toisiaan, ja on sellaista hyvää kisailua. 

Kilpaileminen on opettanut Kivinie-
melle paljon. 

– Ei sitä oikein voi edes selittää, 
miltä se tuntuu, kun saa nousta ke-
hään ja tietää, että siellä saa lyödä. Se 
on antanut itseluottamusta tosi paljon. 

Valmentaja Bo-Erik Sandkulla uskoo 
suojattiinsa. Hän on sitä mieltä, että 
Kiviniemi voisi kilpailla taitojensa 
puolesta jo naisissa vaikka onkin A-ju-
niori. Kiviniemen kehitys on ollut tänä 
talvena hurjaa koronasta huolimatta: 
massaa ja voimaa on tullut lisää.

Heidi Harju

A-juniori Olivia 
Kiviniemi 
tähtää uusiin 
mestaruuksiin
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K
eski-Pohjanmaan Urheilu-
gaaala pidettiin poikkeuksel-
lisesti 17.4.2021 suoratois-
topalveluna. Palkittavia oli 

kutsuttu paikalle kourallinen mukana 
Kokkolan Veikkojen pitkäaikainen 
nyrkkeilyvaikuttaja Antero Pallaspuro, 
joka huomioitiin gaalassa harvinaisella 
Uno-palkinnolla.

Vuonna 1935 syntynyt Pallaspuro 
aloitti nyrkkeilyuransa Kokkolan Vei-
koissa 1950-luvun alussa Helge Hildenin 
menestyksen innoittamana. Pallaspuro 
aloitti Veikkojen poikanyrkkeilytoimin-
nan systemaattisen kehittämisen 1950 
–luvun alkupuolella. Piirin nyrkkeily-
jaostoon Pallaspuro tuli valituksi vuonna 
1953.  Kokkolan Urheilutalon valmis-
tuttua 1964 ja Arvi Jormakan liityttyä 
seuraan Veikkojen nyrkkeilytoiminta 
nousi Suomen huipulle 1960-luvun lo-
pulla. Seura järjesti poikanyrkkeilypäiviä 
nuorten SM-kisoja useaan kertaan ja 
myös nuorten Suomi-Ruotsi maaottelui-

ta.  Pallaspuro on toiminut Nyrkkeilyliiton 
hallituksessa ja Suomen maajoukkueen 
huoltajana useissa arvokisoissa. Seuran 
menestyneimmäksi nyrkkeilijäksi ke-
hittyi Pallaspuron oma poika Esko, joka 
saavutti kaksi Suomen mestaruutta ja 
useita muita mitaleja. Nyrkkeilyperheen 
vesa kasvoi arvokisaedustajaksi EM-ki-
soihin 1977 ja MM-kisoihin 1978 sekä 
muihin Suomen maajoukkueen edustus-
tehtäviin. Esko siirtyi kilpauransa jälkeen 
Nyrkkeilyliiton päävalmentajaksi toimien 
tehtävässä vuoteen 1988 saakka luotsa-
ten joukkuetta mm. Soulin olympialai-
sissa. Kokkolan Veikot ovat saavuttaneet 
vuodesta 1950 lähtien 27 yleisen sarjan 
SM-mitalia ja mestaruuksiakin tullut 
yhdeksän kappaletta. Antero on viime 
vuosiin asti seuran talkootyöntekijä ai-
van viime vuosin saakka. Antero on ollut 
huikean 70-vuotisen uran urheiluseuran 
ja nyrkkeilytoiminnan eri tehtävissä niin 
seura-, piiri- kuin liittotasolla!

Petri Harsunen

Keski-Pohjanmaan Urheilugaala: 
Pallaspurolle Elämänura-palkinto   

Soutujaosto
Sisäsoudussa on tullut menestystä 
meidän veteraani soutajien kera.  
Usko Junttila 1 kpl MM kulta, ho-
peaa ja pronssia  yhteensä 4 kpl.  
SM- mitaleita yhteensä 18 kpl.  Yksi 
Euroopan mestaruus , sekä Britannian 
mestaruus  jossa oli 2500 soutajaa 
ympäri maailman. Uskolla on myös 
SM-hopea 800 metrillä veteraaneissa.  
Erkki Kotomäki M 60 sarjassa 10000m 
kolmena vuotena peräkkäin SM-kul-
ta, sekä kaksi pronssia 500 metrillä. 
Myös Pekka Märsylällä   SM-mitali  
soudussa,  sekä Jaakko Maijalalla.

KOKKOLAN VEIKKOJEN 
NYRKKEILYN SM-MITALISTIT: 
 
1950 Helge Hilden  62 kg  3. 
1975  Esko Pallaspuro  60 kg  2. 
1977 Esko Pallaspuro  63,5 kg 1. 
1979  Esko Pallaspuro  63,5 kg 3. 
1980  Esko Pallaspuro  63,5 kg 1. 
  Tapani Pesola  57 kg  3. 
1981 Esko Pallaspuro  63,5 kg 3. 
1983 Juha Pallaspuro  54 kg  3. 
  Frank Nyman  63,5 kg 3. 
1995  Annika Välimäki  63,5 kg 3. 
1996  Marika Ala-Pöntiö  57 kg  3. 
  Asko Haapaniemi  71 kg  3. 
1999  Marika Ala-Pöntiö  57 kg  2. 
  Pasi Hautamäki  51 kg  3. 
2004 Sampo Aunio 69 kg  3. 
2005 Matti Tepsell 54 kg  3. 
 Sampo Aunio 69 kg  3. 
2010  Sampo Aunio  69 kg  1. 
2012  Sampo Aunio  69 kg  1. 
2016  Emilia Kulmala  69 kg  2. 
  Elina Huttunen  75 kg  1. 
2017  Elina Huttunen  75 kg  1. 
2019  Elina Huttunen  75 kg  1. 
 
Yhteensä 
7 x SM-kulta 
3 x SM-hopea
13 x SM-pronssi 
23 SM-mitalia

Elämänura-pal-
kittu Antero 
Pallaspuro 
halusi osoittaa 
Veikkauksen 
lahjoittaman 
Jokeri-stipendin 
Veikkojen juni-
orinyrkkeilyn 
kehittämiseen. 
Kuva Saana Koi-
visto.
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ENTISET PUHEENJOHTAJAT ESIT TÄY T YVÄT

Leila Niinikoski 
(Sornikoski)

Syntymävuosi –ja –paikka
27.11.1925, Terijoki
Ammatti/työhistoria   
Keskolla juoksupojasta osastonjohtajaksi Johtaja Veikko 
Elasterän opastuksella.
Perhesuhteet  
Vaimo ja kolme poikaa, joista varsinkin  Jouni ja Harri olivat 
kilpaurheilussa mukana.
 
Mistä olet ylpeä seurassa? 
On olemassa seura, joka uhraa aikaa nuorison kasvatukseen. 
Seura on kasvattanut paljon nuoria, jotka ovat päässeet elä-
mässä hyvin eteenpäin. 

Miten ja milloin tulit mukaan Kokkolan Veikkojen 
toimintaan?
 - Olen tullut Veikkojen toimintaa mukaan vuonna 1938 ja 
Pallo-Veikkoihin samaan aikaan. Olen toiminut nyrkkeily-, 
hiihto- ja kuntojaostoissa sekä johtokunnassa. Olen toiminut 
pitkään myös Veikkojen Ukkojumpan vetäjänä. Viisikym-
menluvun alussa olin mukana vanhassa-Veikkolassa järjes-
tämässä tansseja lauantai- ja sunnuntai-iltaisin. Hautasen 
Tauno toimi tuolloin vanhan-Veikkolan isännöitsijänä.

Olette toimineet pitkään Veikkojen johtokunnassa ja 
jaostoissa. Mitkä ovat merkittävimpiä ja mieleenpainu-
vimpia hetkiä? 
- Olin nuorten yleisurheilumaaottelun, joka järjestettiin Kok-
kolan keskuskentällä 1967 ruotsalaisjoukkueen attaseana. 
Avustin heitä heidän monella tapaa. Voitettuaan ruotsalaiset 
pitivät voitonjuhlat Asekoululla, johon minua ei päästetty 
mukaan. Ruotsalaisten urheiluhenki kuului sieltä käytäville 
asti. 
-Urheilupuolelta lisäksi Jouko Kuhan kympin Suomen ennä-
tysjuoksu Kokkolassa kesällä 1968 on jäänyt mieleen. (Aika 
29.07).
- Mieleen on jäänyt vanhassa Veikkolassa 1940-ja 50-luvn 
taitteessa lauantai- ja sunnuntai-iltaisin järjestämät suositut 
tanssi-illat. 

Mitä seuratoiminta on sinulle merkinnyt?
- Vienyt vapaa-ajan mutta täyttänyt sen hyvin. Koko perhe 
on ollut mukana liikunnassa. Vaimo vetänyt naisten jump-
paa seurassa. 
Urheiluseuran suurimmat haasteet vuosikymmenien aikana?
- Lajien varainkäyttö- Asiasta on käyty läpi vuosikymmeni-

en kiivastakin keskustelua seuran johtokunnassa ja lajijaos-
tojen välillä.

Millaisena näet seuratoiminnan tulevaisuuden?
- Vanhempien pitäisi uhrata enemmän aikaa seuratoimin-
nalla ja lasten ja nuorten harrastuksille. Palloilulajit kiinnos-
tavat ja vetävät tällä hetkellä enemmän nuoria mukaan.

Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran juhlalehden 
lukijoille?
- Tärkeää on saada lasten ja nuorten kokeilla mahdollisim-
man monia lajeja ja löytää oma laji, jossa myöhemmin ha-
luaa jatkaa harrastusta.

Petri Harsunen

PITKÄAIKAINEN TOIMIJA

Olli Hongell
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ENTISET PUHEENJOHTAJAT ESIT TÄY T YVÄT

Leila 

Syntymävuosi –ja –paikka
7.3.1931
Ammatti/työhistoria   
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n latomotyöntekijänä 
40 vuotta vuoteen 1982 saakka. 
Perhesuhteet  
Vaimo Anja ja viisi lasta: neljä poikaa ja tytär: 
Esko, Juha ja Lea asuvat Helsingissä, Simo Australiassa 
ja  Kari Kokkolassa.
Kasvattajaseura ja urheilulaji
Kokkolan Veikot ja nyrkkeily
Toimintavuodet seurassa 
1950-luvun alusta lähtien viime vuosiin saakka
Harrastukset  
Nyrkkeilyvalmennus ja lisäksi ollut mukana Laulu-Veikkojen 
toiminnassa pikkupojasta lähtien. Kun täytin 50 vuonna 
1981 olen juossut 24 täyttä maratonia sen jälkeen.
 
Miten ja milloin tulit mukaan Kokkolan 
Veikkojen toimintaan? 
 - Olen tullut seuran nyrkkeilytoimintaan mukaan 1950 –lu-
vun alusta alkaen seuran ensimmäisen SM-mitalistin Helge 
Hildenin innoittamana 1950-luvun alussa. Liityin piirin 
nyrkkeilyjaostoon 1953 ja myöhemmin toimin Nyrkkeilylii-
ton hallituksessa ja arvokilpailuissa ja maaotteluissa huolta-
jana 1980-luvulla.  
 
Mikä oli Veikkojen nyrkkeilijöiden menestyksen 
salaisuus?
- Seuran valmennuksessa seuran nyrkkeilijät ovat saavut-
taneet vuodesta 1975 vuoteen 2021 18 SM-mitalia, joista 4 
mestaruutta. Lisäksi Anteron poika Esko on yltänyt edustus-
tasolle ja ollut EM-edustajaksi 1977 ja MM-edustajaksi 1978 
sekä useissa maaotteluissa.  Seura tarjosi monipuolisen har-
joitustaustan eri lajeissa. Treenasimme paljon hyppynaruilla. 
Lisäksi Veikkolassa pidetyt leirit loivat hyvää seurahenkeä 
ja kohottivat kuntoa. Monesti kävi niin, että nyrkkeilijämme 
pystyivät kolmannessa erässä kääntämään ottelun eduk-
seen, mikä kielii hyvästä fyysisestä kunnosta.  
 
Mitä seuratoiminta on sinulle merkinnyt? 
- Nyrkkeily  on ollut minulle henkeen ja vereen ykkösasia - 
kaikki kaikessa. 
 

Millaisia terveisiä haluat lähettää seuran 
juhlalehden lukijoille? 
- Kaikille hyvää vointia ja parempaa tulevaisuutta sekä 
menestystä elämässä.  

Petri Harsunen

PITKÄAIKAINEN TOIMIJA

Antero
Pallaspuro
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Kokkolan Veikkojen puheen-
johtajat kautta aikojen

Jorma Harju (2020 -)

Erkki Ahtiainen (2011-2019)

Kristiina Salo (2007-2009)

Leila Niinikoski (1991- 2006)

Toivo Niemi (1982-91)

Aimo Kuivala (1978-81)

Raimo Trygg (1.1.-30.6.1977)

Valde Anttila (1973-74)

Reino Haavisto (1972)

Olavi Siekkinen (1968-71 ja -75-76)

Pentti Nousiainen (1964-67)

Martti Korkia-Aho (30.6.-31.12.1963 ja 1.7.-31.12.1977)

Kauko Päällysaho (1960 ja 1.1.-30.6.1963)

Juhani Korhonen (1958-59)

Ahti Niemelä (1957)

www.urhos.fi

Sulo Peltoniemi (1955)

Eino Harsunen (1953-54 ja -61-62)

Ensio Ahola (1952)

Anton Junni (1951)

Olavi Uitto (1948)

Karl-Erik Salminen (1946-47 ja -49-50)

Matti Manner (1939-45 ja -56)

Jaakko Sohlo (1934-38)

E Männikkö (1931-33)

Alle Nyman (1930)

Väinö Nyman (1928-29)

Lennart Menander (1927)

Tyko Andersson myöh. Altia (1924-27)

Antton Vanhala (1922-23)

Kokkolan Veikkojen jäsenet 
SVUL:n Keski-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtajana

1922-23 Antton Vanhala

1984-90 Antero Taanila 

 

Jaostot kautta aikojen

Painonnosto 1979-2019

Judo 1978-92

Karate 1977-92

Ampumahiihto 1968-90

Lentopallo 1967-1974 => Kokkolan Tiikerit 1974

Koripallo 1960-72 => Kokkolan NMKY 1973

Luistelu 1955-59

Suunnistus 1945 -> Kokkolan Suunnistajat -54

Keilailu 1964 -

Nyrkkeily 1931-

Hiihto 1931 -

Propagandajaosto

Naisjaosto 1923-75 => Kokkolan Naisvoimistelijat 1976

Nuorisotyö 1921-

Kuntourheilu 1921 omaksi jaostokseen -60 luvulla

Pesäpallo 1921-63 = > Kokkolan Kiri 1964

Pyöräily 1921-38

Yleisurheilu 1921-

Voimistelu 1921-

Uinti 1921 -45 (seuran toimintamuotona)  => Kokkolan 

Uimaseura – GSS 1946
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KESKIPOHJANMAA-LEHDEN JA SVUL:N K-P:N 
PIIRIN JA KEPLIN PALKITSEMAT KOKKOLAN 
VEIKKOJEN URHEILIJAT:

Keskipohjanmaan kultamitali 

(Kultamitalin saaja voi olla minkä ikäinen tahansa. 

Keskipohjanmaan kultamitalia on jaettu vuodesta 1937 alkaen)

1946  Leo Lehto yleisurheilu, kestävyysjuoksu

1948  Seppo Jokivartio, yleisurheilu, aitajuoksu

1950   Wilhelm Porrassalmi, yleisurheilu, pituushyppy

1977  Susanne Sundqvist, yleisurheilu, korkeushyppy

1986  Anne Känsäkangas, yleisurheilu, kiekonheitto

2001   Suvi Myllymäki, yleisurheilu, pikajuoksu ja keskimatkat

Keskipohjanmaan hopeamitali 

(Hopeamitali annetaan 17-20 -vuotiaalle pojalle)

1948   Raimo Pussinen, yleisurheilu, pituushyppy

2004   Sampo Aunio, nyrkkeily

Keskipohjanmaan hopeakoru 

(Hopeakoru annetaan 17-20 -vuotiaalle tytölle)

1978  Anne Paavolainen (myöh. Känsäkangas), 

 yleisurheilu, kiekonheitto

1985    Minna Hernesniemi, yleisurheilu, pituushyppy

1988  Sanna Hernesniemi (myöh. Kyllönen) yleisurheilu, 

 pikajuoksu

1995 Satu Sämpi, yleisurheilu, pikajuoksu

SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin nimeämät 

vuoden urheilijat (1958-1997)

1977  Susanne Sundqvist, korkeushyppy

1986   Anne Känsäkangas, kiekonheitto

1991  Sanna Hernesniemi, pikajuoksu

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry nimeämät 

vuoden urheilijat (1998-)

Vuoden urheilija:

2004   Mari Järvenpää, juoksu

Vuoden naisurheilija

2001    Suvi Myllymäki, yleisurheilu, juoksu

2002    Mari Järvenpää, yleisurheilu, juoksu

2003  Minna Järvenpää, yleisurheilu, juoksu

2005   Jonna Anias, yleisurheilu, korkeushyppy

2007  Mari Järvenpää, yleisurheilu, juoksu
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Yhteiskunta tarvitsee metalleja
– ja me tarvitsemme sinua!

Mielenkiintoisia työuria I Kehittymismahdollisuuksia 
Kesätöitä I Harjoittelupaikkoja I Opinnäytetöitä

Metals for modern life

Kokkolan 
Herkullisin 
kauppa

Heinolankaari 9, puh.  0105 379 100
MA–LA 7–21,SU 10-21
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 36. Kansallinen Venetsialaismaraton 

28.8.2021 klo 10:00
Kokkolan Veikkojen 100-vuotis juhlamaraton, joka juostaan 

upealla maisemareitillä, jonka yksi kierros on noin 10 km. 
Tervetuloa mukaan! 

Ennakkoilmoittautuneiden kesken arvotaan 
2 x pitkä viikonloppu Rukalla Keputin mökillä 

Lähtö ja maali sekä kisakanslia: Kokkolan Uimahalli

Ilmoittautuminen 20.8. mennessä vain pankin välityksellä. 
Viitteksi nimi, sarja, seura/paikkakunta Yritykset voivat 

ilmoittaa osallistujat leila.niinikoski@anvianet.fi
Os. maksut: maraton 30 €, puolimaraton 30 €, kuntokymppi 20 €, 

jälki-ilmoittautuminen +10€. HUOM! Hintaan sisältyy sauna ja uinti. 
Ilmoittautumiset: Ennakkoon 20.8. mennessä OP FI68 5162 0040 

0061 84 . Jälki-ilmoittautuminen päättyy la 28.8. klo 9.30.
Palkinnot: sarjapalkinnot ja arvontapalkinnot 

Tiedustelut: Leila Niinikoski 050 338 8326

Sarjat ja lajit: 

M, M40, M50, M60, N, 
N50, N40 Maraton.

M, M40, M50, N, N40, 
N50 Puolimaraton.

M, N Kuntokymppi.

alle 20-v. M/N 
Kuntokymppi

TEOLLISUUDEN
STRATEGINEN
KUMPPANI

Koulutuspalvelut
Turvallisuuspalvelut
Ympäristöpalvelut

Alue- ja tukipalvelut

Vesiliiketoiminta & hyödykkeet

www.kipservice.fi
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PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola 
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi

MYYNTI
HUOLTO

VARAOSAT
VUOKRAUS

BIANCHI • BROMPTON • CRESCENT • FELT • HAIBIKE • HEAD 
MONARK • ORBEA • PELAGO • ROCK MACHINE • WINORA 

S-MOBIILI
ON ARJEN
APURI BONUS-

TIEDOT

ETUJA

JA
PALJON
MUUTA!

TEHDASPALVELU
RAKENNUSKONEPALVELU
MAANTIEKULJETUKSET

KUNNOSSAPITOPALVELU

24H NUMERO: 010-3275560 WWW.KOUKKUKULJETUS.FI

LIIKE ON LÄÄKE!
SATAVUOTIASTA

ONNITTELEE
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K
okkolan Veikkojen Keilajaosto 
perustettiin heti vuonna 1964, 
kun Kokkolaan saatiin keilahalli 
Urheilutaloon, josta emäseura 

Kokkolan Veikot oli suurimpana omistaja-
na urheiluseuroista. 
Kun keilahalli otettiin käyttöön, Kokkolan 
Keilailuliiton toiminnassa oli mukana KV:n 
jäseniä. J. Vuori oli liiton puheenjohtajana 
vuosina 1964-1965. J. Niemi toimi liiton 
johtokunnassa vuosina 1964-1967. Pitkän 
rupeaman teki Väiski eli V. Rainosalo liiton 
sihteerinä ja rahastonhoitajana vuosina 
1964-1966 ja hallinhoitajana vuosina 
1964-1976. Kokkolan keilailuliiton rahas-
tonhoitajana toimi Ahti Niemelä 1970-
1990 ja puheenjohtajana Reino Porko 
1974-1976. 

 
Kilpailutoiminnan alku 
Kokkolan Keilailuliiton ensimmäisessä 
liitto-ottelussa Kokkola-Oulu 6.12.1964 
Kokkolan joukkueen 18 jäsenestä oli 8 
KV:sta (Niemelä, Porko, Vähälä, Porrassal-
mi, Laukka, Havimo, Malkamäki ja Silta). 
Oli siinä hyvä edustus seuralla heti alkuun!

KV:tä edustaneista keilaajista Kokko-
lan Keilailuliiton suurmestaruuden ovat 
saavuttaneet Vilhelm Porrassalmi 1970, 
Allan Lillqvist, Erkki Lauri ja Lasse Eriksson 
1974, Pentti Jylhä 1977, Kalevi Värinen 
1979, Tor-Erik Tuomisalo 1980, Esko Kivi-
luoma 1986 ja Martti Jyrkkä 1990.

Eräänlainen huippu KV:n toiminnassa 

oli veteraanien SM-kisat Kokkolassa vuon-
na 2004. Peräti 13 seuran jäsentä otti osaa 
karsintoihin. Itse kisassa kokkolalaiset 
keilaajat menestyivät hyvin. Voiton vei 
entinen KV:n keilaaja Martti Jyrkkä BCK. 
Kauko Koutonen Cosmos oli neljäs, Raimo 
Kankainen BCK yhdeksäs ja Erkki Vahtiala 
KV hienosti kymmenes.  
 
KV valtakunnan sarjoissa
Miehet vuosina  1970-1985
KV pelasi kyseisellä jaksolla alemmissa 
miesten valtakunnansarjoissa 10 vuotta ja 
1-sarjassa 5 vuotta, mikä oli kovaa luok-
kaa. Näiden 15 kauden aikana  KV:n  val-
takunnansarjajoukkueissa pelasivat  Ahti 
Niemelä, Reino Porko, Rauno Nieminen, 
Kalevi Hannila, Erkki Lauri, Aimo Lauri, 
Esko Ojala, Allan Lillqvist, Lasse Eriksson, 
Martti Jylhä, K. Malkamäki, Erkki Vahtiala, 
Tor-Erik Tuomisalo, Martti Jyrkkä, Kauno 
Jääskeläinen, Olavi Karvonen, Taito Pata-
na, Markku Harju ja Nils Stengård. 
 
Keilailujaoston tulevaisuus
Tuhannen taalan paikka KV:n Keilajaos-
tolle on huolenpito ei vain veteraanitason 
kilpakeilaajista vaan myös keilaajista, 
jotka ovat kiinnostuneita kelailusta virkis-
tys-, kuntoliikunta- ja seurustelumuotona 
tai kenties ovat jättämässä aktiivikeilailun 
taakseen. Seuran kannattaa kiinnittää 
huomiota tällaisten ’kannattajajäsenten’ 
hankkimiseen ja huolenpitoon. Jos ja kun 

tässä onnistutaan, on KV:n keilajaoston 
tulevaisuuden näkymät erinomaiset.
 
Keilailujaosto tänään
Jäseniä on tällä hetkellä 27. 
Naisia on mukana 4.
Kaikki jäsenet ovat veteraani-ikäisiä
Pekka Tschokkinen on puheenjohtaja
Eero Kuivaniemi toimii rahastonhoitajana
Esa Karjula on sihteerinä
Juhani Seppelin nimeää joukkueet
veteraanien valtakunnan 2 sarjaan sekä
paikallissarjoihin. Hänen apunaan on Mat-
ti Lahtela.

Kilpailutoiminta
Omat jäsentenväliset KV:n keilaajien 
mestaruuskilpailut ja perinteinen Väiskin 
patsaskisa on heitetty helmikuun 2. ja
3. ns ukkokisan yhteydessä Ukkokisa 
säännöin.
Kerran kaudessa järjestetään seuraottelu 
GBK-KV vuorovuosin.
FHB vastaan on oteltu syksyisin 
Kruunupyyssä ja keväisin
Kokkolan hallissa.
Keskiviikkoisin jäsenet ovat osallistuneet 
ns Ukkokisaan sangen runsaslukuisesti.
Paikallissarjoissa on yksi joukkue 
1 divarissa ja 2 joukkuetta
2 divarissa.

Esa Karjula ja 
Petri Harsunen

Keilailu mukana Kokkolan Veikoissa
Urheilutalon alusta alkaen
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Palvelemme: ark 10-19, la 10-16
su 12-16 . p.050-4418221

Tehtaankatu 3-5, 67100 Kokkola
 

INTERSPORT ONNITTELEE
100-VUOTIASTA

AIKUISTEN
JUOKSUKENGILLÄTILAA ENSI KAUDEN 

HIIHTOVÄLINEET ENNAKKOON 
KAUTTAMME!

Varmista itsellesi huippusukset 
tulevaan talveen. Tilaukset voit jättää  

15.5.2021 mennessä 
tommi.martikainen@intersport.fi

tai käymällä myymälässämme.

MEILTÄ LÖYDÄT LAAJAN 
VALIKOIMAN JUOKSUKENKIÄ:

Adidas, Nike, New Balance, Brooks,
Hoka One One, Asics, Salomon.

Myönnämme 30 päivän 
tyytyväisyystakuun kaikille 
myyjämme kanssa valituille 

aikuisten juoksukengille. 
Jos et ole tyytyväinen juoksukenkiisi, voit 

vaihtaa ne yhden kerran toisiin juoksukenkiin 
30pv kuluessa alkuperäistä kassakuittia vastaan.  

Teemme myymälässämme 
myös Footbalance 

jalka-analyysejä sekä 
yksilöllisesti muotoiltavia 
Footbalance -pohjallisia. 

Jalka-analyysi on ilmainen, 
Footbalance -pohjalliset alkaen 

44,90€ (esimuotoiltu) tai 64,90€ (yksilöllinen). 
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KOKKOLAN SATAMA OY 
– Kolmen Sataman Satama

 Puh. (06) 824 2400 
satama@portofkokkola.fi 

www.portofkokkola.fi

Yhden lisämetrin vaikutus kilpailukyvylle on toisinaan merkittävä. Käy 
nettisivuillamme www.portofkokkola.fi omin silmin toteamassa miten 
suuri vaikutus uudella, metrin syvemmällä (14 metriä) väylällämme 
on laivaushintoihimme.

METRI LISÄÄ.
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Kokkolan Veikot ry
Kokkolan Urheilutalo, 2.krs

Vapaudentie 1, 67100 Kla

VUOTTA
1921–2021
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