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Muutoksien kausi toi
yllätyspalkintona cup-finaalin
Tämä kausi osoitti hyvin se tosiasian, ettei valmista joukkuetta rakenneta lyhyessä ajassa.
Ryhmä, jolla kauteen valmistauduttiin ja sarja aloitettiin, oli
kauden mittaan kovin erilainen
ja niinpä yhtenäisen tekemisen
meininki löytyi vasta syksyllä ja
sarjassa jouduttiin tyytymään
selkeästi materiaalia huonompaan sijoitukseen. Menestyvä
joukkue tarvitsee selkeät pelisäännöt ja niitä ei löytynyt
kunnolla koko kauden aikana.
Eriväriset kortit pilasivat monta
hyvää mahdollisuutta ja vastuu
joukkueesta oman tekemisen
kustannuksella kostautui heinäkuun helteissä (8 punaista ja
39 keltaista korttia).
Venyminen cupissa osoitti kuitenkin joukkueen tason ja resurssit. Kahden liigajoukkueen
kaataminen matkalla finaaliin
ei ollut enää sattumaa. Pelaajat
nostivat tasoaan ja valmennus
löysi selkeämmän tavan peluuttamiseen. Tulos oli sen mukainen. Hieno cupfinaali upeine
kannatusjoukkoineen oli kokemus, jota moni kaipaa Sortavalan stadionilla tulevana kesänä.
Tässä palautetta pelaajille yhden katsojan näkökulmasta, joka
ei ole ainoa totuus. (peliminuutit
suluissa)
1) Janne Suutari (2136 min). Aina luotettava Sutku rakensi kuntopohjansa talvella Jyväskylässä ja oli yksi joukkueen
luottopelaajista. Liike ja kaksinkamppailut vahvuuksia. Kokeneenakin pelaajana
mahdollisuus kehittyä pelikäsityksen
osalta. Toivottavasti jatkaa joukkueessa.
2) Chad Botha (1980 min). Chad osoitti
pelimiehen otteita useallakin eri pelipaikalla. Tiukka asenne, pääpeli ja fyysisyys
vahvuuksia, jotka tulivat parhaiten esille
topparina. Syöttöpelissä parannettavaa.
Taitaa löytää pelipaikan ensi kaudella
jostain muualta.

Edustusjoukkue lopetti kautensa Harri Kevarin valmennuksessa. Joukkue pelasi viimeisessä kotipelissä seuraavassa kokoonpanossa:
Ylärivi: Paco Corr, Hannu Ritola, Olli Mäntylä, Niklas Byskata, Petri Piispanen, Janne Suutari, Jukka Lyyski, Mauri Peräneva. Keskirivi: Harri
Kevari, Dawda Bah, Chad Botha, Ville Luokkala, Arttu Seppälä, Ramon Bailey, Hannu Ypyä, Reijo Timonen, Juha Reini. Alarivi: Niko Kalliokoski, Janne Björkgren, Henri Myntti, Aki Lyyski, Joonas Pennanen.
7) Niko Kalliokoski (1562 min). Viime
kauden kapteeni joutui uuden valmentajan systeemissä liian ison alueen
hoitajaksi. Liike ei riittänyt ja se näkyi
otteissa. Loppukausi ja valmentajan
vaihto piristivät hiukan, mutta Niko on
itse valinnan edessä. Käyttöä löytyy jos
liike löytyy.

3) Petri Piispanen (1814 min). Sitkeä
seuran oma kasvatti, joka taisteli pelipaikan avauksesta itselleen. Sitoutuminen ja asenne 100%. Ei valita turhista
ja taklaa kovaa. Puutteet taitopuolella,
kaipaa vierelleen taitopelaajaa, jolle
pallon antaa. Yksi yllättäjistä.

8) Ramon Bailey (1521 min). Mies
rapakon takaa tuli eikä tiennyt minne.
Pyöri hallissa pallon kanssa ja kesän
kuluessa oli löytää itsensä Teerijärveltä. Koki ”ihmeparantumisen” ja
petrasi huimasti syksyä kohti ja nousi
cupfinaalissa yhdeksi KPV:n parhaista.
Maaginen tatsi ja sulava liike tehoavat
varmasti muillakin pelikentillä. Sopeutui
lopulta ja käyttöä löytyisi.

4) Henri Myntti (1735 min). Joukkueen
kapteeni, joka ehti auttamaan joukkuetta kauden aikana kentän molemmissa
päissä. Ehdottoman tärkeä pelaaja joukkueelle ja kapteenin nauhan arvoinen.
Toivottavasti hankkii itselleen voimaa
pitkään varteensa ja nousee yhdeksi
Suomen parhaista keskuspuolustajista
jo ensi kesänä.

9) Hannu Ypyä (1447 min). Y-V oli kauden aikana yksi joukkueen suurista vastuunkantajista. Hoitaa nopeudella sen
mitä fysiikassa häviää. Antaa hiukan
liikaa tilaa vastustajalle syöttämiseen
ja se kostautui osittain cupfinaalissa.
Positiivinen kaveri, jonka toivoisi vielä
jatkavan. Lupautunut valmennustiimiin
KPV:n C15-poikiin.

5) Dawda Bah (1685 min). Gambian
helmi, jonka löytämiseen vaadittiin yksi
ravintoloitsija, ei yhtään agenttia ja paljon onnea. Viihdytti katsojia taidoillaan
ja on pitkästä aikaa todellinen vahvistus, joka veti osaamisellaan yleisöä
katsomoon. Pilasi vielä paremman kesän
turhilla pelikielloilla. Tähtäin isommilla
areenoilla, vaikka luonteeltaan on pikkukaupungin poika.

10) Arttu Seppälä (1311 min). Arttu
juoksee ja juoksee. Vielä kun tietäisi
milloin ja mihin, niin Arttu olisi todella
vaikea pideltävä. Valmentajalle haaste
löytää Artun juoksulinjat ja saada ne
hänelle perille. Odotukset olivat Artun suhteen kovat, mutta vastaukset
siirtyivät kaudella. Töitä ensimmäisen
kosketuksen kanssa riittää. Potentiaalia on vaikka kuinka.Toivottavasti saa
sen ulos.

6) Abdoulie Corr (1601 min). Piti
aloittaa kausi Lapulla, mutta Gambian
maajoukkueen vakiotoppari löysi itsensä
hyvin pian ja aiheestakin KPV:n keskikentältä tai topparin paikalta. Eleetön
katkoja, joka ehti tilanteisiin ja syötti
palloa hyvin. Muodosti loppukaudesta
vahvan toppariparin Henkan kanssa.
Jos jatkaa ensi kaudella, tulee olemaan
entistä parempi.

11) Juha Reini (1058 min). Tuli reiskamaiseen tapaan ”kotiin”. Antoi
lehdistössä palautetta entiselle maajoukkuevalmentajalle ja kokkolalaiselle jalkapallolle. Omat näytöt jäivät
rikkonaisen kauden aikana antamatta.
Vasta cupfinaali oli sitä, mitä Reiskalta
odotettiin. Osaamista ja näkemystä on.
Toivottavasti se jää KPV:n käyttöön.

Vastuuvalmentaja KPV:n C15-pojissa
ensi kaudella.
12) Janne Björkgren (995 min). Loukkaantumiset olivat kaataa Huntin pahemmin kuin vastustajat. Maalivahti,
joka tietää puutteensa ja pelaa niiden
mukaan. Yllättävän nopea ja rohkea
viivapelaaja. Isomman alueen hoitaminen ei onnistu ja tarvii isoja toppareita
putsaamaan maalin edustaa. Ei mutise
turhista ja keskittyy olennaiseen. Potkutekniikka kierteineen hallinnassa. Kuka
tilalle?
13) Ari-Matti Kivipuro (949 min).
Arska sai mahdollisuuden kauden aikaan ja menetti sen uudelleen. Teknisesti Hunttia parempi, mutta urheilijana
ehkä jäljessä. Jos haluaa ykköseksi, täytyy sen eteen tehdä lujasti töitä. Pelasi
itselleen tärkeitä minuutteja ja hyviä
otteluita. Haastaa Huntin ensi kaudella
uudelleen. Mitä tekee seura, luottaako
vai hankkiiko uuden?
14) Ryan Botha (855 min). Tuli keskikesällä lomailemaan veljensä luokse
Kokkolaan. Harjoitteli ja pelasi itsensä
kuntoon KPV:ssä. Tyytyi pieneen rooliin
kalkkiviivan vieressä. Hyvät vapapotkut
ja kulmat. Puhkesi kukkaan siirryttyään
Turkuun liigapeleihin ja keskialueen keskustan pelaajaksi.
15) Joonas Pennanen (658 min). Aloitti
talvikaudella näyttävästi hallin nopealla
alustalla. Sai peliaikaa ja vastuuta. Kesän kynnyksellä ulkopelit hyydyttivät
menon ja kokeneemmat kaverit ottivat
pelipaikan. Nopeutta ja taitoa riittää,
mutta mikä on Joonaksen rooli ja mitä
siihen tarvitaan? Ensimmäinen askel divarissa on otettu. Toivottavasti malttaa
jatkaa Kokkolassa ja hakee onnistumisia
tutuissa ympyröissä.
16) Ville Luokkala (553 min). Järkevästi
pelaava Ville oli yksi kauden yllättäjistä.
Taidot ja peliajatus hyvällä tasolla, mutta
tarvii fysiikkaa lisää. Puhkoo vastustajan

puolustusta hyvillä syötöillä ja pelaa peliä mielellään eteenpäin. Ongelmia loukkaantumisten ja sairastelun kanssa. Toivottavasti saa itsensä syksyllä kuntoon
ja tekee hyvän talviharjoittelun. Jäämme
odottamaan.
17) Tuomo Koskela (551 min). Tuomon
vahvuudet löytyvät asennepuolelta ja
kovuudesta. Syöttämisessä ja sijoittumisessa parannettavaa. Seuraa vielä
ehkä liikaa palloa ja vastustaja tahtoo
unohtua. Jäänyt kokeneiden alakerran
pelaajien varjoon, mutta onko nyt Tuomon vuoro nousta esille?
18) Demba Savage (522 min). Nuori
gambialainen, joka tuli Dawdan kontaktien kautta Kokkolaan. Ihmetteli aluksi
varmaan kaikkea, mutta kesän mittaan
osoitti osaamistaan harjoituksissa ja
muutamissa peleissä. Luova, taitava
pelaaja, joka pystyy myös maalintekoon.
Joko ensi kaudella olisi kärkipari Artun
kanssa?
19) Tapani Moilanen (473 min). Yksi
joukkueen kokeneimmista pelaajista,
joka päätti hoitaa peruskuntoharjoittelun
Thaimaan leirillä. Oliko rantahiekka liian
pehmeää, mutta ”Since” oli rikki koko
kauden. Terveenä ollessaan edelleenkin
yksi vaihtoehto. Jollei fysiikka ole kunnossa, ei Sincelle ole käyttöä. Aloittaa
valmentajan uraa KPV:n C15-pojissa.
20) Aki Lyyski (396 min). Vieläkö Aki
jaksaa odottaa vastuuta, vai onko tyytyväinen vain mukanaoloon. Paljon hyviä ominaisuuksia, mutta vastapainoksi
liikaa ailahtelua. Jäi selvästi Huntin ja
Arskan varjoon. Jääkö pelaamaan IIjoukkueeseen vai etsiikö uutta seuraa?
21) Niklas Byskata (264 min). Taitava
”Nikke” hyytyy aina jonnekin. Ehjää
harjoituskautta ei tahdo syntyä kaikenlaisten vaivojen vuoksi ja sen vuoksi ei
synny peliaikaakaan. On niitä pelaajia
joka pystyisi vaikka mihin jos… saa
nähdä tyytyykö II-joukkueeseen.

22) Jimi Tuomaala (261 min). Yksi KPV:
n lahjakkaista junioreista, joka tottunut
juniorivuosina paljoon peliaikaan. Aseman hankkiminen ”edareissa” huomattavasti vaikeampaa. Onko valmis
oikeasti taistelemaan paikasta auringossa.
23) Markus Palosaari (182 min). KPV:
n junioreista Ranskaan lähtenyt ja sieltä
palannut lahjakas, mutta loukkaantumisista kärsinyt kaveri. Pelasi minuuttinsa
jo alkukaudesta, eikä noussut enää
uudelleen varsinaiseen pelaavaan kokoonpanoon. Oikeat näytöt jäivät vielä
antamatta. Juoksuvoimaa ja keskityksiä
pitäisi löytyä, jos aikoo laiturina lyödä
itsensä läpi.
24) Jukka Lyyski (168 min). Yksi joukkueen harvoista vasureista. Pehmeä
kosketus ja hyvä potku, jotka hyytyvät
jonnekin epävarmuuden alle. Eväitä on
paljon enempään, mitä saa itsestään
irti. Jatko epätodennäköistä.
25) Iiro Leinonen (90 min). Tuntematon suuruus joka näkyi divarijoukkueen
harjoituksissa, muttei vielä onnistunut
lyömään itseänsä läpi. Uusi kausi ja
uudet mahdollisuudet.
26) Jarkko Ojala (71 min). Pekkakainumainen laitakiitäjä. Välillä ei tiennyt
talven pelejä seuratessa, veikö pallo
miestä vai mies palloa. Suoraviivainen
kaveri, jonka toivoisi jatkavan.
27)Tuomas Kiiskilä (60 min). Kuului
talvikaudella harjoituspeleissä esiintyneeseen ryhmään, mutta joutui tyytymään lähinnä siihen rooliin. Isokokoinen, vahva pelaaja, jonka ”paras”
pelipaikka jäi vielä arvoitukseksi.
28) Jere Möller (17 min). Jere keskittyi
lähinnä II-joukkueen nostamiseen sarjaporrasta ylemmäksi, sekä pelailuun.
Vahva kaveri, joka pystyisi vieläkin olemaan divariryhmässä mukana, mutta
motivaatio ei taida riittää.

