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KPV:n 90-syntyneiden ikä-
luokka oli poikkeuksellisen 
lahjakas. Termiä oli käytetään 
sen vuoksi, että ikäluokan terä-
vin kärki on jo muiden seuro-
jen edustusjoukkueissa. KPV:n 
edustusjoukkueessa näistä pe-
lasi tällä kaudella vain Petteri 
Forsell ja Aleksi Paavolainen.  
Tästäkin kaksikosta KPV:ssa 
jatkaa vain Paavolainen. For-
sell siirtyy VPS:n liigajoukku-
eeseen.

Forsell oli keskeinen pelinte-
kijä niin KPV-akatemian kuin 
ns.aamuharjoitteluryhmänkin 
mitalijoukkueissa. Käytännössä 
joukkueet olivat samat. Vuoden 
2007 syksyllä Kokkolan urhei-
luakatemia eteni urheiluoppi-
laitosten SM-kilpailussa Eerikki-
län lopputurnauksessa finaaliin 
(tappio Kuopiolle). Kesällä KPV-
akatemia eteni kovien karsinto-
jen läpi akatemioiden SM-kil-
pailun finaaliin ja otti lopulta 
pronssimitalit. Tätä kirjoitetta-
essa urheiluoppilaitosten SM-
lopputurnaus 2008 on Eerik-
kilässä vielä käymättä, mutta 
mitalia odotellaan sieltäkin.

Forsellin valinta vuoden ju-
nioriksi oli juniorivalmenta-
jien keskuudessa yksimielinen. 
Meriitit ovat kovat kaikilla 
mittareilla. Kausi oli jo toinen 
KPV:n ykkösdivisioonan edus-
tusjoukkueessa. Kesällä 2007 
pelejä tuli kahdeksan ja tänä 
vuonna määrä tuplautui vii-
teentoista ykkösen otteluun. 
Ennen 18-vuotispäiväänsä 
Petterillä oli jo 23 ykkösen ot-
telua kahdelta kaudelta. Yksi 
maalikin syntyi tänä kesänä, 
kun Petteri  upotti viimeisen 
minuutin maalillaan VIFK:n 
Vaasassa (2-1 KPV:lle).

Maaotteluita 90-syntyneiden 
ryhmässä kertyi yksitoista ja 
Eurooppaa tuli kierrettyä maa-
joukkueen mukana niin Ve-
näjällä kuin Slovakiassakin. 
Suomessa pelattiin kaksois-
maaottelut Turkkia ja  Puolaa 
vastaan. Tämä 90-syntyneiden 
maajoukkue ei ole muuten ai-
van heppoinen, sillä Teemu 
Pukki (Sevilla), Lauri Dalla Valle 
(Liverpool) ja Tero Mäntylä 
(Portsmouth) kuuluvat joukku-
eeseen. Kotimaan kentillä pe-

laavat veikkausliigan vakioko-
koonpanoihin nousseet Jaakko 
Lepola (Honka) ja Riku Heini 
(Lahti).

– Viimeisimpää EM-karsin-
taan en päässyt, mutta olen 
edelleen 22 pelaajan ryhmässä 
ja myös 89-joukkueen varasi-
joilla, sanoo Petteri.

Maalinteko ja avaavat pitkät 
syötöt niin vasemmalla kuin oi-
kealla jalalla ovat Petterin pa-
rasta osaamista. Vuosien var-
rella Petterin jalasta on lähtenyt 
KPV:n juniorijoukkueiden, aka-
temian ja edustusjoukkueenkin 
iloksi henkeäsalpaavan upeita 
maaleja. 168-senttisestä var-
resta huolimatta Petteri on yl-
lättävän hyvä pääpelaaja. Kyky 
lukea pallon lentorata täsmälli-
sesti sekä oikea-aikaisuus yhdis-
tettynä hyvään puskutekniik-
kaan ovat Petterin vahvuuksia, 
joita monet pitemmät vastusta-
jat jäävät tilanteen jälkeen niin 
sanotusti monttu auki ihmet-
telemään.  

– Itse sitä en ole huoman-
nut, mutta akatemiavalmen-
taja Kim Huuhka sanoi, että 

juoksuni on syksyn aikana ke-
ventynyt aikaisemmasta. Tällä 
hetkellä tuntuu myös, että olen 
parhaassa juoksukunnossa kuin 
kertaakaan aikaisemmin, sanoo 
Petteri.

Juokseminen ja liikkuminen 
ilman palloa on ollut Petterin 
heikkous, jota mies on parina 
viime vuonna määrätietoisesti 
kehittänyt. Ja tulostakin on 
syntynyt. Niiden viimeisten as-
kelmien ottamiseen on jo mah-
dollisuus.

– Ensimmäisenä tavoitteenani 
on, että pystyn elättämään it-
seni jalkapalloilulla. Aluksi lii-
gassa ja myöhemmin ulko-
mailla. Toinen tavoite on, että 
pystyn pelaamaan vielä 50-
vuotiaanakin. Niin kivaa tou-
hua tämä on, sanoo Petteri.

Kriittinenkin Forsell osaa 
olla. Odotukset kaudesta oli 
kovat olihan pohjalla kauden 
2007 kahdeksan ottelua ja kaksi 
maalia.

– Omaan peliini olen petty-
nyt tällä kaudella. Minun olisi 
pitänyt pelata parempia pe-
lejä edustusjoukkueessa, saada 

enempi tehoja ja sitä kautta 
myös peliaikaa joukkueessa, 
arvioi Petteri.

Forsell siirtyy ensi kaudeksi 
Vaasaan, missä on tarkoitus 
viettää seuraavat kolme vuotta. 
Ylioppilaskirjoituksista on suo-
ritettuna Ruotsi ja Englanti. Ke-
väällä on äidinkielen sekä ma-
tematiikan vuoro. Armeijan 
käymiseen Forsell anoo lykkä-
ystä.

Syksy Kokkolassa on edel-
leen kiireinen. TP-Kaarlen yk-
kösdivisioonan futsal-ottelut 
sekä koulun pelit pitävät peli-
tuntumaa yllä ennen Vaasaan 
lähtöä. Länsipuiston lukio on 
edennyt mitaliotteluihin niin 
pikkukenttien kuin isojen kent-
tienkin joukkueilla. Aamuhar-
joitteluryhmä puolestaan pääsi 
jälleen kuuden parhaan urhei-
luakatemian lopputurnaukseen 
Eerikkilään.

– Tavoitteena on kirkastaa vii-
mevuotinen hopea. Meillähän 
on lähes sama joukkue kuin 
viime vuonna.

Toro

Petteri Forsell vuoden poikajuniori

KPV:n vanhin tyttöjunioreiden 
joukkue oli viime kesänä vasta 
14-vuotiaissa, joten seuran ju-
niorivalmentajien päätöksellä 
vuoden tyttöjuniori valittiin 
KPV:n hienosti menestyneestä 
naisjoukkueesta. 

Tyttöjunioriksi valittiin 16-
vuotias keskikenttäpelaaja 
Emmi Niskakangas, joka pelasi 
kaikki kauden 29 naisjoukku-
een peliä. 

Emmi on Ylivieskan Pallon 
kasvatteja ja hän muutti Kok-
kolaan vasta kesällä. Seppä-
län Ellan kanssa tytöt jakoivat 
vuokrakämpän.

– Kyllähän muutto Kokkolaan 
otti koville ja tässä on itketty ja 
naurettu kaikille sattumuksille, 
mitä 15-vuotiaan (Emmi täytti 
16 vasta elokuussa) muutto 
pois kotoa yksin asumaan tuo 
tullessansa, sanoo Emmi.

– KPV ja etenkin valmentaja 
Risto Willman otti minut hie-
nosti vastaan ja minusta on 
huolehdittu eikä ole tarvinnut 
olla yksin, jatkaa Emmi.

Willmanin tiukkaa valmen-
nusotetta Emmi kehuu vuo-
laasti. 

– Kyllä Riku on paras valmen-
taja, joka minulla on koskaan 
ollut. Ei se meitä liian usein 
kehu, mutta kehut tulevat aina, 
kun niihin on ollut aihetta.

Kauden kohokohdiksi Niska-
kangas luettelee useita tapahtu-
mia. Tärkeimpänä hän kuiten-
kin kokee sen, että pääsi heti 
Ylivieskasta tultuaan KPV:n pe-
laavaan kokoonpanoon. Kau-
den mittaan vastuuta tulikin 
sitten jokaisessa kauden 29 pe-
lissä.

– Cupin ottelu Honkaa vas-
taan oli tietysti yksittäisistä pe-
leistä kohokohta. Ylivieskassa 
en olisi koskaan päässyt pe-
laamaan Suomen mestareiden 
kanssa samalle kentälle.

– Pikkufinaali Finnair-stadio-
nilla oli upea kokemus. Olen 

niin onnellinen, kun pääsin 
aistimaan tunnelman kentältä 
käsin.

Emmin tarina ykkösdivisioo-
nan pelaajaksi on yllättävän ly-
hyt. Tämä oli vasta neljäs kesä, 
kun hän pelasi jalkapalloa. Har-
rastus lähti Ylivieskassa kesälei-

riltä, jossa leirin vetäjä kehotti 
Emmiä hakeutumaan seuraan 
pelaamaan. 

– Kyllä niitä pelejä sitten al-
koikin kertyä. Ylivieskassa pe-
lasin parhaimmillaan viidessä 
eri joukkueessa, kun poika-
joukkueissakin tuli pelattua. 

Parhaimmillaan (pahimmil-
laan) tuli kolmen eri joukku-
een harjoitukset peräkkäin sa-
mana iltana, paljastaa Emmi.

Ajoittain Emmin äiti haki 
tyttöään kentältä kotiin, kun 
pelaaminen meni överiksi. Ja 
tämä ei ollut mitään takapihan 

palloilua, vaan Emmin koti on 
kuuden kilometrin päässä ken-
tistä. 

Matkat tyttö kelasi pääosin 
polkupyörällä.

Tuolla intohimolla ykkösdi-
vari ei varmasti jää viimeiseksi 
etapiksi Emmin uralla.

Emmi Niskakangas tyttöjunioriksi

Vuoden poikajuniori Petteri Forsell oli kaudella yhdentoista poikamaaottelun ja viidentoista ykkösdivisioonaottelun mies. Emmi Niskakangas on 
Ylivieskan lahja KPV:n jalkapalloilulle.


