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Kuka, missä, milloin ja kenen 
laskuun? Jalkapalloilija ei voi 
koskaan tietää, tarkkaileeko 
kykyjenetsijä häntä juuri nyt. 
Menneen kesän aikana pallo-
veikkoja seurattiin tarkkaan. 
Tämän lehden toimituksen 
haltuun päätyi salainen muis-
tio, jossa oli kirjattuna havain-
not kaikista niistä pelaajista, 
jotka olivat edes kerran olleet 
pöytäkirjassa KPV:n Ykkösen 
ottelussa.

Arvioinnissa pelaajan nimen 
jälkeen pöytäkirjamerkintöjen 
määrä/ peliminuutit/ tehdyt 
maalit.

Maalivahdit:

Antti Peltonen 14/1210/0: 
Hannu Tourun löytö. Ei täyt-
tänyt odotuksia millään muo-
toa. Suuret torjunnat puuttui-
vat. Ura jalkapalloilijana ehkä 
katkolla, koska kesän mittaan 
tuli muuta liikunnallista työtä 
eteen.
Ari-Matti Kivipuro 18/500/0: 
“Arskan” suoritustaso heitteli 
turhan paljon. Välillä ihan koh-
talaisia esityksiä, mutta vasta-
painoksi tuli liikaa pahoja vir-
heitä. Meni urheilullisempaan 
suuntaan, mutta paljon pitäisi 
vielä parantaa.
Colin Burns 7/630/0: Siirto-
ajan lopussa KPV:hen. Jenkki-
vahdinkaan varaan ei voinut 
paljoa laskea. Hyvä asenne 
harjoitteluun, mutta peleissä 
taakse meni aivan liian help-
poja palloja. Taso riittänee Yk-
köseen jatkossa.
Aki Lyyski 5/0/0: Kippareiden 
torjuja viisi kertaa penkillä.
Janne Björkgren 4/0/0: Jou-
tui Tourun epäsuosioon ke-
väällä. Vanha vamma piti sit-
ten sivussa.
Joonas Myllymäki 3/0/0: Ei 
noussut vielä minkäänlaiseen 
rooliin edustusjoukkueessa.

Puolustajat:

Hannu Ypyä 22/1391/1: Luot-
topakki vasemmalla. Rutiini-
tason pitämisessä vaikeuksia. 
Oli joissakin otteluissa aivan 
kuutamolla. Parhaimmillaan 
hyvä Ykkösen pelaaja. Pienten 
vaivojen kiusaamana ripusti 
nappulat naulaan kauden 
päätteeksi.
Niko Kalliokoski 22/1831/4: 
Hitaus haittasi monessa tilan-
teessa, minkä vuoksi aiheutti 
vapaapotkuja ym. Iso rooli oli 
tarjolla. Sen Niko täytti tyy-
dyttävällä arvosanalla. Teki 
rankkarimaaleja voimakkailla 
vedoillaan.
Paco Corr 21/1871/0: Gam-
bialainen taitopelaaja hölmöili 
välillä, mutta paikkasi paljon 
myös toisten virheitä. Ykkösen 
taistelupalloilu ei välttämättä 
Pacon ominta peliä. Liberotyy-
pin tyylittelijä.
Tuomas Kiiskilä 20/263/0: 
Alakerran vaihtomies, jonka 
peluuttaminen Kakkosessa oli 
perusteltua. Hyvässä valmen-
nuksessa voi kasvaa sarjajy-
räksi Ykköseen.
Aleksi Paavolainen 13/433/0: 
Positiivisin tulokas junioreista. 
Soveltui eri pelipaikoille ja va-
kiinnuttaa asemansa nykyke-
hityksellä saman tien joukku-
eessa.

Joonas Pennanen 23/1335/1: 
Ei vakuuttanut laitahyökkää-
jänä, mutta onnistui myöhem-
min pakkina hyvin. Koska 
jalkapallo on juoksupeli, on 
Pennasella aina sanansa sa-
nottavana. Kovuutta ja silmää 
lisää. Nopeus ja taito ovat hy-
vällä mallilla.
Matias Nygård 14/52/0: Sai 
turhan vähän peliaikaa, vaikka 
oli harjoitusotteluissa aika 
hyvä. Rauhallinen mutta vielä 
kokematon pelimies. Voiman 
karttuessa saanee enemmän 
etua koostaan. Seurataan mie-
lenkiinnolla.
Tapani Moilanen 11/15/0: Ei 
niin vanha, mutta niin vaivai-
nen. Taas yksi pilalle mennyt 
kesä. Pelasi enemmän lisäajalla 
kuin varsinaisella peliajalla.
Teemu Vuorela 1/0/0: Vain 
kerran penkillä. Kuului vah-
vuuteen kevättalvella.

Keskikenttä:

Petri Piispanen 20/1694/0: 
Katkoi keskikentän pohjalla. 
Todellinen sarjajyrä, joka ei 
isommin petä eikä isommin 
loista. Pelinrakentelussa aina 
varaa parantaa. Korvaa hita-
utta sijoittumalla yleensä oi-
kein.
Tuomas Uusimäki 17/1530/2: 

Joukkueen tärkein pelaaja. 
Teki ammattimaista työtä, 
vaikka pelikaverit eivät olleet 
samalla tasolla. Syötöt ja tais-
telutahto kohdallaan. Todelli-
nen laatupelaaja Ykkösessä. 
Ja KPV:n onneksi KPV:sää.
Ville Luokkala 23/1407/0: 
Pystyy parempaan. Muutama 
loisto-ottelu, mutta toisinaan 
taas jatkuvia pallonmene-
tyksiä. Ahkera ja tunnollinen 
työmyyrä, joka kokemuksen 
kautta voi kasvaa luottopelaa-
jaksi.
Janne Suutari 25/1829/1: 
Monikäyttöinen taistelija. 
“Sutkun” otteista näkee, missä 
joukkue menee. Ei pienistä 
valita, mikä näkyy mm. peli-
minuuteissa. Monella tavoin 
tärkeä mies joukkueelle.
Markus Palosaari 4/101/0: 
Kausi katkesi jälleen heti al-
kuunsa. Potentiaalia parem-
paan, kun vain joskus pysyisi 
ehjänä vähän pidempään.
Petteri Forsell 11/130/1: 
Nousi yllättävästi esiin kau-
den vanhetessa. Pelasi parem-
min miehissä kuin junioreissa 
ja oli mukana tekemässä paria 
oikein tärkeää maalia. Toivot-
tavasti kehitys jatkuu.
Patrik Byskata 10/0/0: En-
simmäiset peliminuutit ensi 
kesänä. Vähintään yhtä lu-

paava kuin edellinen.
Ernest Afful 2/20/0: Pikku-
näppärä palloilija, jota ei lo-
pulta porukassa tarvittu.

Hyökkääjät:

Lawrence Smith 23/1948/4: 
Varoitusherkkä voimapelaaja. 
Täytti paikkansa kohtuullisesti 
sekä ylä- että alakerrassa. Tai-
dot ja ominaisuudet eivät riitä 
Ykköstä kovemmalle tasolle.
Demba Savage 24/2072/5: 
Teki eniten ja hukkasi vielä 
enemmän. Joukkuepelaami-
sessa paljon opittavaa. Omat 
taidot aivan huippuluokkaa 
tähän sarjaan. Hyvässä val-
mennuksessa voi kehittyä tun-
tuvasti. Tulevaisuuden tähti?
Tommy Torvikoski 18/1542/3: 
Oli elokuulle asti runkopelaa-
jia, mutta hiipui vähitellen. Ei 
jostakin syystä saanut itses-
tään kaikkea irti. Liekö oli koti-
ikävää, joka vei sitten miehen 
takaisin Kemiin?
Arttu Seppälä 25/1430/0: Me-
netti loputkin itseluottamuksen 
rippeet maalinteosta. Sai pal-
jon peliaikaa, mutta ei saanut 
mitään näkyvää aikaan. Ehkä 
maaleja tulisi toisen värisessä 
paidassa, ehkä ei?
Obi Ikechukwu 10/837/2: 
Teki vuoden tärkeimmän maa-

lin loppuhetkillä GBK:n verk-
koon. Vauhdikas hyökkääjä, 
joka ei aivan saanut ajoitusta 
kohdalleen syöttäjien kanssa. 
Nopeus tekee Obista vaaralli-
sen pelissä kuin pelissä.
Jarkko Ojala 11/729/2: Vaih-
televasti kuvioissa. Kelpo kär-
kimies vähintään Kakkoseen. 
Panostaako jatkossakaan jal-
kapalloon aivan vakavissaan?
Dawda Bah 6/536/1: Ykkösen 
taitavin ei oikein ollut kotonaan 
Tourun joukkueessa. Siirtyi 
porrasta ylöspäin ja oli siellä-
kin parhaimmistoa. Dawda on 
edelleen nuori ja ehtii urallaan 
vaikka mihin.
Tom Melarti 4/271/0: Kävi 
lainassa Jarosta. Edellytyksiä 
pelata Ykkösen tasolla, mutta 
tuskin sen korkeammalla. Aika 
iso ja aika voimakas.
Jesse Iivonen 7/45/0: Pääsi 
turhan harvoin kentälle. Syötti 
tärkeän maalin Helsingissä. 
Yksi monista, jotka seilasivat 
edustuksen ja B:n väliä koko 
kauden. Seurataan mielen-
kiinnolla.
Jarno Reinikainen 3/0/0: Ei 
vielä peliaikaa. Pelasi B:ssä 
paljon pakkina ja onnistui.
 

Tiedot pääkonttorille rapor-
toi:

THE SCOUT

KPV:n kokoonpanossa 2007

Hannu Ypyä ilmoitti kauden päätteeksi ripustavansa jalkapallokengät naulaan. Aika näyttää, pysyykö mies päätöksessään.


