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Kapteeni Myntti pitää joukkuetta
viimevuotista tasokkaampana
KPV:n kapteeniksi valittu
Henri Myntti on jo kokenut pelaaja, vaikka ikävuosia on kertynyt vasta 24. Ensimmäiset
pelinsä KPV:n edustusjoukkueessa Myntti pelasi jo kaudella
1999 ykkösdivisioonasta pudonneessa ryhmässä.
Tällä hetkellä pelattuja pelejä on neljältä kaudelta 80 kappaletta. Välillä Henri vietti
Tromssan ammattilaislistoilla
kolme kautta. Isä-Kenan meriitteihin on kuitenkin vielä
matkaa, sillä Kent Myntti pelasi KPV:ssa kaikkiaan 326 ottelua vuosina 1973 - 1987.
– Minulle Tromssaan lähtö
oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Ehkä sen vuoksi voidaankin nyt puhua kokeneesta topparista, hymähtää Myntti uteluille Norjan reissusta.
195-senttinen Henkka oli jo
viime kaudella ykkösen paras
toppari, vaikka armeijapalvelus Kajaanissa hieman loppukesän harjoittelua ja pelaamista häiritsikin.
Nyt alla on ehjä harjoituskausi ja hinku kentille kova.
Haastattelun hetkellä sarjan
avaukseen oli aikaa tasan vuorokausi.
– Joka vuosi talvi tuntuu yhtä pitkältä, kiteyttää Myntti.
KPV uudistui viime kauden
aikana paljon. Valmentaja
Antti Ylimäki siirtyi paikallislehden yrittäjäksi ja valmenta-

jaksi pestattiin Suomen liigakentillä paljon kokenut Steve
Polack. Polack suorittaa parhaillaan jvk-tutkintoa, joten
huippupelaajataustan lisäksi
myös teoriapuoli on läpikäytynä.
– Steve on hoitanut ruutunsa
hyvin talven aikana. Harjoitukset ovat olleet hyviä ja
joukkue on kunnossa, sanoo
Myntti.
Viime kauden vakiokokoonpanosta lähtivät hyökkääjä
Noam Surrier ja keskikentän
keskustan miehet Tommi
Kauppinen (GBK) ja Krister
Sundell (opiskelu). Myös toinen laitalinkki vaihtuu.
– Mielestäni meillä on nyt tasokkaampi pelaajarinki kuin
viime kaudella. Tarkoitan varsinkin ringin leveyttä. Meillä
on useita vaihtoehtoja eri paikoille eikä yksittäiset loukkaantumiset tai poissaolot aiheuta niin suurta päänvaivaa.
Lisäksi kilpailu pelipaikoista
on kovempaa kuin aikaisemmin, arvioi Myntti.
Joukkueessa tärkein elementti eli puolustus pysyi viime vuoden kuosissa. Myntin lisäksi maalivahdit Janne
Björkgren ja Aki Lyyski sekä
Niko Kalliokoski, Hannu Ypyä
ja Tapani Moilanen jatkavat
joukkueessa. Jimi Tuomaala
loukkasi polvensa ja on sivussa ainakin sarjan alusta.

Etelä-Afrikkalainen Chad
Botha ja jamaikalainen Ramon Bailey ovat liittyneet
uusina pelaajina joukkueeseen.
KPV:n tärkeimmät miehet
ovat kuitenkin kapteeni Myntti ja Banjulin taikuri Dawda
Bah, jotka kummatkin ovat
huippuvireessä ja pelipaikoillaan sarjan ylivoimaisesti parhaita pelaajia. Molemmista
voidaan sanoa, että he ovat tällä kaudella väärässä sarjassa.
Mutta kauanko näitä herroja
saadaan Kokkolassa ihailla.
– Helpoin ratkaisu on tietysti KPV:n nousu liigaan. Silloin
ei tarvitsisi paljon miettiä, hymähtää Myntti tavoitteelle,
jonka seurajohto on julkistanut kauden päätavoitteeksi.
KPV:n pelityyli tulee nousutavoitteen myötä hieman
muuttumaan. Varsinkin kotikentällä vastustajiin isketään
aggressiivisesti kiinni jo ylhäällä. Vieraskentille löytyy
myös puolustuspainotteisempi
vaihtoehto.
Ykkösen
kotiavauksessa
KPV jännitti selvästi eikä kippari-hallin alusta antanut hermoilua yhtään anteeksi. Joensuun JIPPO nousi kahden
maalin takaa 3-3 tasapeliin.
Nyt kuitenkin sarja-avaus on
takana ja joukkue voi lähteä
kulkemaan nöyränä kohti lokakuun juhlia.

Kapteenin arvovallalla Henkka luottaa joukkueeseensa.

"SINCE" Moilasella 14. kausi ykkösessä

Puolustuksessa vastuu korostuu
Tammikuun kirpeimmille
pakkasille – ainakin almanakan mukaan - 12.1. 1975
syntyi Asta ja Matti Moilasen
jalkapalloperheeseen poika, joka kasteessa sai etunimekseen
Tapani. Jalkapalloperhe se ei
ehkä vielä tuolloin ollut kirjaimellisesti, mutta myöhemmin. Isä liittyi KPV.n juniorivalmentajien joukkoon ja äiti
teki seuralle rahaa Pallo-Siskojen riveissä. 31 vuodessa on
Tapanista varttunut 180 senttinen prosessinhoitaja ja tuore
perheenisä, joka jalkapallokauden alkaessa on 163 sarjaottelun
kokemuksellaan
KPV:n edustusjoukkueen kokenein pelaaja. Pallo-Veikon
toimittaja laukoi Tapanille tukun kysymyksiä kuin revolverihaastattelussa ikään ja vastaukset tulivat yhtä nopeasti.
Mistä lempinimi Since?
– Olin yläasteella ja päälläni
oli pusero, jonka selustassa tuo
sana oli ja Iivosen Sasu sen siitä kekkasi.
Miksi juuri jalkapalloa ja
kauanko vielä ?
- Velipoika ja isä olivat jo mukana avaamassa tietä. Jos terveenä saan olla ja miestä seurassa tarvitaan, niin saatan olla vielä vuosia. Viihdyn lajin
parissa ja kun kentälle menen,

Tapani Moilanen pelaa seuran puolesta vahvalla asenteella. Tarkkailijan roolissa Hannu Ypyä.

niin täysillä siellä ollaan joukkueen ja seuran puolesta.
Mitä muuta mahtuu vapaaaikaasi ?
– Viime aikoina vähemmän
perheen, työn ja harrastuksen
jälkeen, mutta viihdyn mielelläni mökillä Kannonkoskella
ja kalastan eivätkä kirjatkaan
yleensä lukematta jää.
Ykköseen
1993,
mutta
KPV:ssa pelejä 13 vuodessa
"vain" 163, miksi?
– 1996 pelasin KPS:ssa,
vuonna 2001 reisivamma jätti
pelaamiset viiteen otteluun ja
2002-03 olin Porissa ja pelailut

tapahtuivat Öjan riveissä.
Mikä pelaamisessa on näinä
vuosina muuttunut ?
– Vauhtia on tullut enemmän, taktillinen puoli on kehittynyt ja ykkösessäkin pelaajien ote on ammattimaisempaa kuin ennen. Taito pääsee nyt enemmän esiin.
Pelaat pääasiassa laitapuolustajana ja silti olet tehnyt KPV:lle 13 maalia ?
– Olen kait aika hyvä maalin
edustalla ja kivahan se on
maaleja tehdä. Mielestäni
hyökkääjänä on helpompi pelata, saa olla vapaammassa

roolissa. Ei ole niin paljon vastuuta kuin puolustajilla.
Mikä tuo elämääsi iloa – tai
pettymystä ?
– Iloinen asia on todeta heinäkuussa syntyneen oman pojan kasvaminen. Petyn siitä,
jos kyräillään ja "puukotetaan
selän takaa."
Kuka on vaikuttanut sinuun
pelaajana ?
– Heitä on monia, niin pelaajia kuin valmentajiakin.
Mikä on KPV:n tilanne
21.10.-06 palatessanne Rovaniemeltä ?
– Taitaa olla nousuhuumaa
ilmassa.
Suosikkisi maailmanmestariksi ja paras pelaaja ?
– Englanti kait siitä syystä,
että sen pelejä on nähty niin
paljon. Pelaajista se on edelleen Pele.
Mikä on mielestäsi valmentajien ammattitaso ?
– Ammattimiehiä he ovat.
Olen nähnyt heitä aika paljon
ja nykyään korostavat pelaajilta asennetta, mikä on aivan
oikein. Joskus voin olla eri
mieltä asioista, tuon sen julki
ja on näkemyksiäni otettu
huomioon.
Mikä on suomalaisen jalkapalloilun tila ?
– Yksilöinä on kehitytty ja

paranemista on tapahtunut,
mutta joku viimeinen tästä
hommasta on jäänyt puuttumaan. Paljon olen asiaa miettinyt, mutta yhtä lääkettä en siihen osaa sanoa.
Mitä sanot Kokkolan jalkapalloilusta ?
– Joka vuosi täällä nousee
hyviä uusia nuoria esiin. Hyvältä tämä hallisukupolvi
näyttää. Meillä on Juha Reini
ja kumppanit, jotka ovat osoittaneet, että mahdollista on tulla täältäkin. Toivottavasti se
heijastuisi myönteisenä myös
seuran toimintaan.
Millainen on KPV:n joukkue
2006 ?
– Meillä on iskukykyinen
joukkue. Hyvin paketissa tärkeiden tyyppien osalta. Vaikeasti voitettava joukkue.
Vaihtoehtona omin voimin
tai vieraiden avulla ?
- Mieluummin omilla. Tosihuiput tulevat kalliiksi ja pitää olla todella paljon parempia kuin omat ennekuin lähdetään hankintoihin.
Mikä meillä Suomessa pitäisi olla toisin ?
– Kyllä meillä keskimäärin
asiat ovat hyvin. Olen maailmalla oppinut näkemään
muutakin. Toki hieman kallista eläminen täällä on.

