
6 PALLOVEIKKO Kevät 2008

Aki Sipilästä tuli muutaman 
Kuopion vuoden jälkeen pa-
luumuuttaja. Vanha kotikau-
punki veti puoleensa, koska: 
”Halusin tulla hakemaan uusia 
haasteita, saamaan enemmän 
peliaikaa. Neljän vuoden ai-
kana ehdin Kuopion ja KuPS:
n hommat näkemään jo riit-
tävästi.”

Vappupäivän aamuna kello 
10 oli KPV:lla harjoitukset, 
joiden alla KPS:n kasvatti Aki 
oli Pallo-Veikon jututettavana 
samalla, kun huoltaja-Miika 
paketoi teipeillä Akin polven. 
Tuskin olisi takavuosina saanut 
joukkuetta tuohon aikaan vap-
puaamuna hikoilemaan pallon 
perässä. Mutta olihan päivä 
myös helatorstai. Paremmin 
Aki muisti vapun merkityksen 
työväen juhlapäivänä kuin 
tällä kertaa päällekkäin sattu-
neena kirkon juhlapäivänä.

– Kuopion opetus oli minulle 
lähinnä se, että opin kokemaan 
mitä on hyvä ja ammattimai-
nen valmennus. Pelikoke-
musta karttui kahdeksan peliä 
Veikkausliigassa, kymmenen 
Ykkösessä ja muutamia KuPS:
n Akatemiassa ja Kakkosessa. 
Harjoitusten kesto oli huo-
mattavasti pitempi kuin täällä, 
mutta KPV:ssa ne ovat terä-
vämpiä. Omia treenejä ei enää 
juuri tarvita peruskuntoa lisää-
mään, ja aina on hyvä pitää 
järki mukana harjoittelussa.

– Jalkapallo on minulle suuri 
osa elämää ja sitä se on ollut 
läpi elämän. Se on minulle 
edelleen ensi sijassa harrastus, 
jonka parissa ovat parhaat ka-
verit, eikä ainakaan vielä työ. 
Muita urheilulajeja en juuri 
leikkimieltä enempää ole har-
rastanut. Vapaa-aikakin sujuu 

jalkapallokavereitten, ja tietysti 
myös tyttöystävän kanssa.

– Kentälle päästynä haluan 
olla taisteleva ja yritteliäs pe-
laaja, joka mielellään on mu-
kana myös hyökkäämässä. 
Aina, kun kentälle pääsen, niin 
kaikki pistetään likoon joukku-
een puolesta.

– Varsinaisia esikuvia minulla 
ei pelikentillä ole, mutta AC 
Milanin, ei niin suurikokoista, 
mutta kovana taistelijana tun-
nettua Gennaro Gattusoa olen 
aina ihaillut. Hän on hyvä 
esimerkki siitä, että pärjäämi-
nen ei ole välttämättä koosta 
kiinni. Kyllä menestyminen 
on enemmän kiinni muista 
tekijöistä.

Nuorille jalkapallojunnuille 
monet nappulavuodet Kokko-
lassa kokeneena Aki lähettää 
terveisiä: - Tehkää paljon tree-
nejä pallon kanssa. Muistakaa, 
että tekemisen pitää aina olla 
mukavaa, kivaa menoa ja että 
treenien jälkeen on mieli pa-
lata uudelleen.

Mitkä muut asiat ovat näin 
vahvasti jalkapalloiluun pa-
neutuvalle nuorelle tärkeitä?

– Terveys, perhe ja ystävät ovat 
ensimmäisenä mielessä. Mutta 
jalkapalloa en jättäisi, vaikka 
lotossa tulisi jättipotti. Hyvän 
olon se varmaan antaisi ja reis-
suun lähdettäisi, mutta vasta 
sarjakauden jälkeen.

… ja mitä jalkapalloilun jäl-
keen tekee Aki Sipilä?

– Opiskelen nyt sosiaalialalla 
lähihoitajaksi. Ehkä se jotain 
sieltä on, mukavaa tekemistä 
mielellään lasten parissa.

Aki palasi hakemaan uusia haasteita

Huonommillakin ennustelijan 
lahjoilla varustettu saattoi jo 
monta vuotta sitten todeta tal-
vipakkasilla hallissa, että tuosta 
pojasta varmaan vielä kuullaan. 
Nyt voidaan vielä puhua pojasta, 
koskapa Petteri ”Pete” Forsell 
on vasta 17-vuotias. Edellisen 
Pallo-Veikon ”kansikuvapoika” 
on talven aikana antanut kuulla 
itsestään tultuaan nimetyksi 
edustusjoukkueen valmennus-
renkaaseen ja sen jatkona Jyrki 
Heliskosken suurennuslasi on 
löytänyt Petterin ja kutsu on 
käynyt poikamaajoukkueisiin 
seitsemän kertaa.

Kuin kannustuksena tuleville 
pelaajanaluille Petteri toteaa 
maaotteluiden opetuksen ol-
leen hänelle sitä, että ”tehty työ 
palkitaan” ja sanoo jalkapallon 
olleen jo vuosia hänelle tärkein 
harrastus.

Tuon voivat allekirjoittaa 
kaikki, jotka iltaisin ovat hal-
lissa piipahtaneet. Ei ole juuri 
iltaa ollut ettei häntä olisi nähty 
tekemässä tuttavuutta pallon 

kanssa. Siitä hän lähettää tervei-
sensä vielä nuoremmille: ” Vain 
treenaamalla mennään pitkälle 
eikä silloin kannata ajatella mitä 
muut sanovat. Pitää osata har-
joitella yksinkin, koska kaksin 
tehot eivät ainakaan joka kerta 
ole yhtä hyviä.”

Viime aikojen kehityksestä 
hän antaa tunnustusta omalle 
isälleen ja KPV-akatemian val-
mentaja Kim Huuhkalle. – He 
ovat osanneet kannustaa ja 
valmentaa minua oikeaan 
suuntaan, kiittelee ”Pete”. Kim 
vetää kolmesti viikossa akate-
mian aamutreenit ja Kari-isä on 
jaksanut vuosikaudet kuljettaa 
poikaansa hallille aina kun toive 
on ilmaistu.

Lukion toisella luokalla ole-
van pelimiehen ajatukset ovat 
vahvasti jalkapallossa, mutta 
myöntää tulevaisuudessa lei-
vän voivan löytyä joltain bu-
siness-alalta. Sinne hän sanoo 
jonkinlaista vetoa omaavansa. 
Tulevaisuudesta ei Petteri halua 
vielä lausua sen kummempia. 

– Tärkeää olisi, että saisin olla 
terveenä ja ilman loukkaantu-
misia, mutta eihän niitä pelin 
aikana ajattele. Terveyttä toivon 
vanhemmillenikin ja sitä, että 
he jaksaisivat kannustaa lisää 
Petteri.

Kentällä Petteri arvioi par-
haan avunsa olevan sinä, että 
hän ”ymmärtää peliä ja näkee 
muuallekin”. Tuo tarkoittaa, 
että pelissä ollaan aktiivisesti 
mukana niin pallollisena kuin 
pallottomanakin.

Petteri Forsell pääsi jo viime 
kaudella 16-kesäisenä kokeile-
maan siipiensä kantamista Yk-
kösen tasolla. Peliminuutteja 
kertyi kahdeksassa ottelussa 
130 ja Tampereella tuli tehtyä 
kolmen pisteen arvoinen maali 
ottelun loppuvaiheilla. Alkutah-
dit hyvälle uralle on annettu. 
Yhteinen toivomus on, että ke-
hitys jatkuisi samaan suuntaan 
ja saisimme olla Petterin kanssa 
iloitsemassa kun tehty ja vielä 
tekemätön työ puhkeaa kuk-
kaansa.

Valinnoilla työ palkitaan
Petteri sinivalkoisista:


