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Näkemyksiä pelaaja pelaajalta
Maalivahdit: Janne Björkgren (1845 peliminuuttia).
Vaikuttaa kömpelöltä ja pelaa
mielellään maaliviivoilla. Tarvittaessa kuitenkin karhumaisen ketterä ja käsistään
uskomattoman nopea veskari.
Ulkokierteinen potku on jo legenda.
Aki Lyyski (495): Kakkosveskarin roolissa, mutta luotettava siinä tehtävässä. Pystyy haastamaan Huntin, vaikka maalivahdiksi pienikokoisena ei olekaan rankkarialueen hallitsija. Nopea ja hyvä
jaloistaan.
Kenttäpelaajat: Niko Kalliokoski (2160/2 maalia):
Joukkueen kapteenin erikoisosaamista ovat pitkät syötöt
ja kovat laukaukset sekä pitkät rajaheitot. Olisi ehkä parhaimmillaan samassa roolissa kuin topparikaverinsa
Myntti eli ykkösenä taistelemassa pääpalloista. Varmistavana pelaajana nopeutta voisi
ollaa hieman enemmän.
Hannu Ypyä (1777/0): Ylimäen luottomies lähes tontille
kuin tontille. Pelasi kesän aikana kaikkia muita pelipaikkoja kuin topparia. Nopean on
aina helppo löytää pelipaikka
kentältä.
Henri Myntti (2340/6 maalia): Myntin peliminuutit
2340 minuuttia kertovat myös
kauden pituuden. Ykkösen
paras toppari, ylivoimaisesti.
Pääpelissä ohittamaton. Pääsi
yrittämään kauden aikana
rangaistuspotkua seitsemän
kertaa, joista neljä sisään suoraan ja yksi rebarista.
Tapani Moilanen (1518/1
maali): Moilanen tuskaili
pienten loukkaantumisten
kanssa läpi kauden. Pelikunnossa ollessaan luotettava ja
varma
avauskokoonpanon
mies, joka kesytti kovapäisimmänkin hyökkääjän.
Eddy Torest (878/0): Ranskalaispakki ihastutti hallikaudella. Siihen se sitten jäi.
Nopeutta olisi ollut upeaan
kauteen, mutta tahtoa toteuttaa joukkueen pelitapaa ei
löytynyt. Elokuussa ei enää
mahtunut kokoonpanoon ja

Henri Myntti taisteli vaikka nelinkontin ja taistelua häneltä riitti jokaiseen sarjaotteluun.

jatkoi lopulta kauttaan Lapualla.
Krister Sundell (2340/1
maali): Kookas keskikentän
pohjan pelaaja, joka muodosti
Myntin ja Kalliokosken ohella
KPV:n puolustuksen tärkeimmän muurin. Erittäin hyvä
kausi, miehen paras, ykkösessä.
Christian Coteanu (1069/1
maali): Hankittiin korvaamaan Göteborgiin lähtenyttä
Tuomas Uusimäkeä, mutta
paikkaus ei onnistunut edes
lähellekään. Luonto taisi lähteä jo kauden ensimmäisessä
sarjapelissä, kun VPS:n Jani
Uotinen tuikkasi Coteanulle
puujalan. Tahto ei kestänyt
tehtäviä puolustussuuntaan.

Pelasi Torestin lailla elokuun
puolivälistä lähtien Virkiässä.
Toni Mensakov (667/0): Vasenjalkainen keskikenttämies
pääsi yrittämään kokoonpanossa kauden alussa, mutta
menetti paikkansa ja luisui
lopulta takaisin Pietarsaareen.
Jukka
Lyyski
(403/0):
KPV:n oma 22-vuotias kasvatti. Luki hyökkäyspeliä usein
hyvin ja pääsi jokaisessa pelissä vähintään kerran hyvään maalipaikkaan, vaikka
maaleja ei lopulta tullutkaan.
Lisää terävyyttä juoksuun ja
kykyä iskeä vastustajan kylkeen, niin paikka avauksessa
aukeaa. Taito riittää.
Jere Möller (540 / 1 maali):

Ykkösessä
ensi kesänä
Tulevana jalkapallokesänä ykkösdivisioonassa pelaavat KPV, FC Atlantis, Klubi-04, PK-35
ja FC Viikingit Helsingistä, Rakuunat Lappeenrannasta, FC Hämeenlinna, AC Oulu,
RoPS
Rovaniemeltä,
TP-47 Torniosta, MP
Mikkelistä, JIPPO Joensuusta, VIFK Vaasasta ja PP-70 Tampereelta.
Sarja alkaa alustavan
suunnitelman mukaan
29.4. ja päättyy 21.10.
MM-kisojen johdosta
kesätauko on 5.6.-1.7.

Loukkaantumiset haittasivat
pitkää Jeren kautta. Nopea ja
vahva pelaaja, jonka olisi tunnistettava vahvuutensa ja
hyödynnettävä niitä. Esimerkiksi keskityksissä mies on
hyvä, mutta liian usein keskityspaikat jäävät hyödyntämättä.
Petri Piispanen (254/0):
Luotettava pelaaja harjoituksissa, kentällä ja fiksu kentän
ulkopuolellakin. Leedsin miehiä. Tekee mitä osaa ja tyytyy
siihen.
Ilari Nikula (80/0): Kolmen
vuoden takainen vuoden juniori. Ehkä jännitti kentälle
päästyään. Harjoituksissa oli
jopa erittäin hyvä ja olisi pitänyt pystyä pelaamaan enem-

män minuutteja.
Janne Suutari (2069): Ylimäen luottopelaajia oikealla
sivustalla. Kookas, vahva,
juoksuvoimainen ja tunnollinen pelaaja, joka juoksi jalat
alta muutamaltakin ykkösen
laitapakilta.
Mikko Annala (528/3 maalia): Tehot puhuvat puolestaan, Mikko on kylmäpäinen
sniperi. Joku ranskantuonti
tarvitsi samaan maalimäärään kolminkertaisen minuuttimäärän. Lähti kielikurssille kauden päätteeksi.
Noam Surrier (1883/3 maalia): Oikutteleva ranskalaisen sai lopulta puheenjohtajankin kuumaksi, vaikka Jorman pinna kesti pisimpään
Noamin oikutteluja. Maalipaikkoja oli, muttei maaleja.
Syötteli kuitenkin upeasti
useita Dawdan maaleja.
Dawda Bah (2066/16 maalia): Banjulin taikurin maalimäärä näyttää isolta ja olihan
se sitä. Brassimainen viimeistely olisi kuitenkin kasvattanut maalimäärää paljon. Temput kuitenkin ihastuttivat
kokkolalaisyleisön ja saivat
vastustajat itkun partaalle.
Tommi Kauppinen (1483/0):
Juniori-ikäisistä pelaajista
Tommi sai eniten peliminuutteja. Oli kauden alkaessa lähinnä vaihtopelaajan roolissa,
mutta voitti paikan avaukseen. Kovuutta tuli lisää ja arvokasta kokemusta. Päätti
kuitenkin lähteä Annalan
seuraksi kielikurssille.
Arttu Seppälä
(1032/2
maalia): Juoksuvoimainen ja
nopea Seppälä murtautui yllättäen avauskokoonpanoon
asti. Kauden alussa 18-vuotiaalle tuli hajaminuutteja,
mutta kesän edetessä tuli neljä täyden pelin otteluakin. Fysiikka ja urheilijan olemus
riittää ammattilaiskentille,
viimeistelyyn on saatava kliinisyyttä ja kylmäpäisyyttä.
Ehkä hieman taitoakin lisää.
Jimi Tuomaala, Joonas
Pennanen ja Tuomo Koskela: A-juniorit pääsivät haistelemaan ykkösen tasolla
muutamassa ottelussa.

