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– Kyllä päällimmäiset tunnot 
ovat nyt jo paremmat kuin 
mitkä ne olivat heti viimeisen 
pelin jälkeen. Ruokahaluhan 
kasvaa syödessä eli nousijana 
epäonnistuimme tavoittelussa 
tai onnistumme välttämään 
nousun vielä ylemmäksi, ke-
ventää KPV:n naisjoukkueen 
hienoon menestykseen val-
mentanut Risto Willman haas-
tattelun aluksi. Hieno kausihan 
antoi joukkueelle karsintapai-
kan Naisten Liigaan ja Pikkufi-
naalin voiton. Saavutuksia, joi-
hin tuskin kukaan olisi uskonut 
ennen kauden kick´offia. Mutta 
itselleen Risto ei halua menes-
tyksestä kaikkea kunniaa ot-
taa, vaan korostaa joukkueen 
rinnalla kovaa taustatyötä teh-
neiden Vesa Hohenthalin, Pe-
ter Haldinin, Harri Seppälän ja 
Laila Myntin merkitystä ja lisää 
siihen myös omien kotijoukko-
jen tukipanoksen.

Niinpä, mitkä olivat ajatukset 
ennen kauden avausta?
– Odottavat, koska talvi ei men-
nyt parhaalla mahdollisella ta-
valla. Harjoituksissa ei ollut 
riittävästi pelaajia opiskelu- ja 
muista syistä johtuen. Luotta-
mus kasvoi, kun joukkue saa-
tiin kokonaisuudessaan kasaan 
ja positiivisiksi ajatukset muut-
tuivat, kun ensimmäinen peli 
– vaikka hävittiinkin 1-0 – mo-
ninkertaista Suomen mestaria 
Malmin Palloseuraa vastaan, 
oli takana.

Mitkä tekijät olivat 
menestyksen takana?

– Joukkue koostui erilaisista yk-
silöistä. Nuoret pelaajat meni-
vät paljon eteenpäin ja oman 
säväyksen toivat mukaan saa-
dut nigerialaiset.

Mikä oli joukkueessa  
parasta?
– Taisteluhenki. Yhteishenki 
joukkueessa paranee menes-
tyksen mukana. Merkittävää 
oli sillä, että löydettiin pelaa-
jat oikeille paikoille ja päästiin 
pelaamaan paljon pelejä lähes 
samalla permanentilla.

Mitä sanot naisten asenteesta 
lajiin?
– Luonnollisesti heillä se on 
vahvempi, jotka ovat olleet 
pitkään mukana. Yksilöt ovat 
tältäkin osin erilaisia ja kyllä-
hän se erottuu, joka elää täy-
sillä mukana. Ymmärrän silti 
toki opiskelun merkityksen.

Mistä kertoo se, että Kokkolassa 
katsomossa oli yli 400 
maksanutta katselijaa?
– Niin, eipä taida Kokkolassa ai-
kaisemmin vastaavaan ylletty. 
Kansa löysi tiensä tuohon vii-
meiseen peliin, jossa panokset 
olivat kovat ja aistin, että kaikki 
olivat sydämestään mukana tu-
kemassa meitä. Naisten Liigassa 
taisi paras yleisömäärä olla 
viime kaudella 482 ja meillä 
karsintapelissä oli 458.

Mutta eihän kaikki ollut niin 
hyvin, etteikö…?
– Joukkue, taidoiltaan tasokas 
ja määrältään riittävä, olisi pi-
tänyt saada kasaan aikaisem-
min. Nyt harjoituspelit jäivät 
lähes kokematta. Vasta toiseen 
sarjapeliin tulivat tärkeät vah-
vistukset Nigeriasta.

Pystyikö joukkue noudattamaan 
suunniteltua pelitapaa?
– Aika pitkälle. Pääosin kuvio 
oli perua edelliskaudelta, mutta 
joitakin muutoksiakin tehtiin. 

Panostimme erityisesti erikois-
tilanteisiin.

Ketä yksilöitä haluaisit 
nostaa esiin?
– Hope on tehokas, voimakas 
maalintekijä. Rachel maalissa 
kuului myös Nigerian Pekingin 
joukkueeseen ja alakerrassa oli-
vat vahvoja lenkkejä kapteeni 
Sara ja Didi.

Miten näet lajin tulevaisuuden?
– Kokkolassakin tämä näyttää 
olevan selvästi nouseva laji. 
Saavutukset antavat siihen 
uskoa. Toivoisin nyt silmien 
avautuvan, että kaikki lahjak-
kaat pelaajat lyöttäytyisivät yh-
teen joukkueeseen.

Onko ongelmia, kun mies 
toimii naisten valmentajana?
– Eipä juuri, Pukukoppiinhan 
ei mennä silloin, kun peliasui-
hin pukeudutaan ja naiset ovat 
yleensä kaikessa miehiä säntil-
lisempiä.

Miten hoituivat joukkueen 
taustat?
– Taustalla oli kolme tärkeää 
lenkkiä: Laila, Petska ja Harri, 
mutta se on liian vähän. Nyt 
Vesa esimerkiksi hoiti omansa 
ohella muitakin posteja.

Mikä oli Ykkösen taso?
– Kovempia se oli kuin Kak-
kosen. Odotin kyllä kovem-
paa ja taso osoitti sen, että on-
nistumisten, pienempienkin 
kautta pystyy vaativaan suori-
tukseen.

Mitkä olivat tunnelmat 
United-voiton jälkeen?
– Talvella Vesan kanssa pää-
timme, että jokainen joukkue 

on voitettava kerran, myös Uni-
ted. Pieni ja iso siinä kohtasivat 
ja penkki tärisi meidän pukuko-
pissa ennen peliä. Joukkueen it-
seluottamus nousi ratkaisevasti, 
kun pääsimme alussa 1-0 joh-
toon ja voitimme lopulta 2-0. 
Se tulos kantoi pitkälle eteen-
päin, mutta uutta oli silti vielä 
löydettävä loppusyksylle.

Mitä mieltä olit nigerialaisista 
pelaajista?
– Viisi heitä oli ja muodistivat 
tärkeän rungon joukkueelle, 
joka olisi ollut liian kapea il-
man heitä.

Onko omista tulossa nuoria?
– Tällä hetkellä lähinnä ole-
vat ovat 14-vuotiaita eli nuo-
ria ovat. Silti heistä jo Jonna 
Koivisto, Sofia Hautala ja Viivi 
Clark pääsivät haistelemaan 
tuulia naisten mukana, Viivi 
jopa kentälle Pikkufinaalin lo-
pussa.

Mitkä ovat naispelaajan parhaat 
avut ja mahdolliset puutteet?
– Asennepuoli on parasta. Jak-
setaan kuunnella. Puutteet ovat 
fyysisellä puolella ja taitota-
sossa. Vieressä juosten ei pär-
jää. Toivoisin, että myös tyttö-
jen puolella joukkueissa olisi 
laadukkaat valmentajat ja pai-
notettaisiin oikeita asioita.

Lopuksi, mitkä ovat omat 
suunnitelmasi?
– Tilanne on sama kuin vuosi 
sitten. Päätöksiä ei ole, mutta 
ainakin golfia aion pelata.

Näin Risto Willman ensilumen 
ja ansaitun lepotauon aikaan, 
mutta tuskinpa pallo noin pie-
neksi jää ensi vuonnakaan.

Asennepuoli on parasta
Valmentaja-Risto naisjalkapalloilusta:

Mamaa 
Laila

Pelikauden päättäjäisissä sai 
”naisjoukkueen äitee” eli Ma-
maa Lailaksi kastettu Laila 
Myntti vastaanottaa KPV:n se-
nioreiden stipendirahaston huo-
mionosoituksen. Esa Korhosen 
ja Olli Peltoniemen allekirjoitta-
man lahjoituksen saate oli koko-
naisuudessaan seuraava:

”Mamaa Laila”
Laila on aikaa ja rahaa säästä-
mättä tehnyt joukkueen eteen 
varsin pyyteetöntä työtä. Nais-
jalkapalloilu on ollut eräänlainen 
väliinputoaja (miesten ja juniori-
toiminnan), sponsoreiden saa-
misessa on ollut varmasti omat 
hankaluutensa. Mutta tämän ke-
sän menestys saattaa auttaa ensi 
kautta, mikäli lama ei vie uskoa 
kaikilta.

Kiitoksia Mamaa!

Esa Korhonen   
Olli Peltoniemi

KPV:n senioreiden  
stipendirahasto

Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Maaliero Pisteet 
United 22 21 0 1 121 - 16 63
KPV 22 16 2 4 57 - 19 50
JyPK 22 15 4 3 59 - 21 49
PK-35 22 11 5 6 67 - 42 38
Viikingit 22 8 5 9 40 - 37 29
ONS 22 8 5 9 46 - 48 29
MPS 22 8 4 10 37 - 48 28
PIF 22 7 3 12 35 - 59 24
TJK 22 7 3 12 39 - 72 24
KaaPo 22 7 2 13 34 - 69 23
P-Iirot 22 4 3 15 21 - 59 15
SIF 22 1 2 19 15 - 81 5

NAISTEN YKKÖNEN  2008

Sarjassa Cupissa

Peliaika Maalit Syötöt Peliaika Maalit Syötö
Sara Myntti 1980 2 2 450
Milla Vierimaa 1824 360
Elisa Nikula 579 180
Laura Tolonen 150 1 90
Ina Mannström 56
Nina Joukainen 1440 285
Henna Kuusela 185 90
Anna Portin 95 135 1
Satu Kivijärvi 1710 4 1 360 1 1
Hadijat Aliju 1800 350 3
Sanni Omobolanle 540 225 3 2
Maria Mäntylä 630 180
Jenni Leinonen 160 1
Ella Seppälä 1872 10 6 405 4 3
Emmi Niskakangas 1890 2 5 360 2 2
Semola Akinlose 1530 3 8 405 5 3
Jatta Aalto 1975 9 17 360 2 3
Orieka Hope 1813 26 8 270 8 1

Rachel Ayegba 1620 450
Hanna Kinnunen 360

Pelejä  : 22 kpl Sarjassa
 Harj. yhteensä : 158 kpl 5   kpl Cupissa

2   kpl Karsinta

Sarjataulukko

Naisjoukkueen vahvoja taustavoimia, Vesa Hohenthal ja Risto Willman sekä takana Peter Haldin ja Laila 
Myntti. ”Viides ratas” Harri Seppälä puuttuu kuvasta.


