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Edustusjoukkueen viime kau-
den esityksiin jätti vahvan jäl-
kensä Gambian trio Abdoulie 
”Paco” Corr, Demba Savage ja 
Dawda Bah. Viimeksi maini-
tun ”Banjulin taikurin” osalta 
pelit jäivät vähiin, koska kutsu 
HJK:hon kävi kesken kesän. 
Paco ja Demba sitä vastoin oli-
vat valmentajien ehdottomia 
luottomiehiä. Vielä A-juniori-
ikäiselle Demballe kertyi KPV:
ssa peliminuutteja kaikkein 
eniten ja Pacollekin Lawrence 
Smithin jälkeen kolmanneksi 
eniten. KPV:n pelien lisäksi 
molemmille tuli Gambiassa 
useita maaotteluedustuksia 
kauden aikana.

Marraskuun lopun lumisateen 
valkaistessa kokkolalaista 
maisemaa istahdimme Dem-
ban ja tulkkina toimineen 
Kuuselan Pekan kanssa juttu-
sille KPV:n klubilla. Tätä luet-
taessa Demba on toivottavasti 
jo turvallisesti kotonaan Ban-
julissa nauttimassa äitinsä 
aterioita.

Nyt 19-vuotias Demba Savage 
kertoo aloittaneensa jalkapal-
loilun muutaman vuoden ikäi-
senä lähimpänä opettajana 
isänsä, joka oli Gambian maa-
joukkuepelaaja. Tällä hetkellä 
isä on töissä Saksassa hankki-
massa lisävaroja perheelle, jota 
täydentävät Banjulissa asuvat 
äiti, veli ja kaksi sisarta.

Demba kertoo viihtyneensä 
Kokkolassa varsin hyvin. Ystä-
vät ovat luonnollisesti pääosin 
joukkuekavereita ja varsinkin 
joukkueen nuorimmat saavat 
häneltä kiitosta moninaisesta 
huolenpidosta, unohtamatta 
Niko-kapteenia. Kadullakin 
saattaa jo tulla vastaan tun-
temattomia ihmisiä, jotka 
iloisesti tervehtivät. Tosin 
muutaman kerran hän kertoo 
joutuneensa ihonvärinsä takia 
kuulemaan ikävää nimittelyä. 
Niihin tilanteisiin on yleensä 
paras ratkaisu ollut hiljainen 
vetäytyminen sivummalle, 
kertoo Demba. Käsirysyyn 
saakka hän ei ole joutunut 
Kokkolassa, kuten valitetta-
vasti Dawda Bah joutui.

Banjulissa Demban seura oli 
GPA, Gambia Ports Authority, 
missä hän pelikaudella 2003-
2004 saavutti Gambian liigan 
maalintekijäkuninkuuden. 
Suomessa otteluissa vauhti 
on kovempaa kuin Gambiassa, 
mutta taitopuolella osat kään-
tyvät, sanoo Demba ja sanoo 
tähtäimessään olevan pelaa-
minen joskus isossa ammatti-
laisseurassa.

Omaa pelipanostaan hän ei 
halua kommentoida enempää 
kuin toteamalla, että kova halu 
on sitä vielä parantaa. Viidestä 
varoituksesta ja yhdestä ulos-
ajosta (kaksi varoitusta) huo-
limatta Demba ei tunnusta 

olevansa mikään paha poika 
kentällä, vaan vierittää niistä, 
hymyssä suin, syyn ”heikoille 
tuomareille”. Varoituksista 
tulleista kahdesta pelikiellosta 
johtuen kesän 26 ottelusta 
kaksi jäi kokematta, mutta 
siitä huolimatta hän oli yli-
voimainen KPV:n pisterohmu 
Veikkauspörssissä.

Demban vapaa-aika Kokko-
lassa on sujunut harjoitus-
ten jälkeen jumppasalilla, 
television ääressä ja ystävien 
parissa. Kokkolassa hän on 
saanut itselleen ystävikseen 
myös pari gambialaista maan-
miestään. Erot suomalaisen ja 
gambialaisen ihmisen välillä 
ovat suuret, sanoo Demba ja 
sanoo sen johtuvan elämän-
tavoista, jotka enimmäkseen 
ovat heijastusta suurista il-
mastoeroista. Suomen talvi 
lumineen ja pakkasineen on 
lähempänä päiväntasaajaa 
syntyneelle outo, eikä niin 
miellyttävä kokemus. Suksille 
hän ei ole vielä uskaltanut, 
koska myöntää pelkäävänsä 
hiihtämistä mahdollisten louk-
kaantumisten vuoksi.

Suomea Demba ei vielä hal-
litse, mutta ei pidä kieltä 
silti ilmeisen vaikeana opit-
tavaksi. Joukkueen sisällä ei 
kieliongelmia ole, koska lähes 

kaikki puhuvat myös englan-
tia ja kentällä on oma yhtei-
nen pelikielensä. Kun Demba 
helmikuussa palaa Banjulista 
ja liittyy KPV:n valmennus-
renkaaseen, alkavat varmaan 
suomen sanoistakin entistä 
useammat liittyä hänen sana-
varastoonsa.  

***

Manner-Afrikan pienimmästä 
valtiosta, Gambian tasaval-
lasta, löytyy Googlen avulla 
vähänlaisesti tietoa. Maan-
osan länsirannikolla sijaitseva 
Gambia on samannimisen joen 
ympäröimä pinta-alaltaan 10 
380 neliökilometrinen pitku-
lainen valtio Senegalin sisällä. 
Maan asukasluku on runsaat 
1,6 miljoonaa. Leveimmiltä 
kohdiltaan Gambiaa on vain 
48 kilometriä. Maapähkinän 
vienti ja matkailu ja siihen 
liittyvät käsityötaidon tulok-
set ovat maan tärkeimmät 
elinkeinot.  Vajaan 50 000 
asukkaan pääkaupunki Ban-
jul on Gambiajoen suulla At-
lantin rannalla. Väestöstä 90 
prosenttia on muslimeja ja 
maata on hallinnut vuoden 
1994 sotilasvallankaappauk-
sesta lähtien Yahya Jammeh, 
joka nousi valtaan 29-vuoti-
aana luutnanttina. Englanti 
on maan pääkieli.

Gambian liigan nuori
maalintekijäkuningas

Demba Savage

Gambian maajoukkueen ”lahja”  KPV:lle, Demba Savage hallitsee pallon molemmilla jaloilla. Kuva on KPV-TPV –ottelusta.

Veikkauspörssi Demban nimiin
Kauden otteluissa jaettiin ns. Veikkauspörssin pisteitä 
3-2-1 joka ottelussa. Koko Ykkösen ylivoimainen pis-
terohmu oli RoPS:n Mweetwa Nchimunya 30 pisteellä. 
KPV:n paras oli Demba Savage, joka jakoi pörssin 11. 
sijan 18 pisteellään. Toiseksi KPV:ssa tullut Tuomas Uu-
simäki kilvoitteli pisteitä 9. kierroksesta alkaen. KPV:n 
pelaajista tässä kisassa pääsivät pisteille:

Demba Savage 18, Tuomas Uusimäki 10, Lawrence 
Smith 9, Tommy Torvikoski 7, Jarkko Ojala 4, Dawda 
Bah, Ike Obi, Niko Kalliokoski ja Janne Suutari 3, Arttu 
Seppälä ja Petri Piispanen 2, Abdoulie Corr ja Antti Pel-
tonen 1.

Viime kaudessa edustusjoukkueen kaunein luku kirjattiin kat-
sojamäärän voimakkaana kasvuna. Kotiotteluissa oli nyt 12 435, 
kun se vuosi sitten oli 6054. Kasvu oli vierasotteluissa vielä voi-
makkaampaa. Nyt oli väkeä 14 997 ja 6044 vuosi sitten. 

Kauden kokonaiskatselijamäärä oli siten 27 432 ja 12 098 vuosi 
sitten. Kotiotteluiden keskimääräinen katselijamäärä oli 956 ja 
vierasotteluiden 1153 sekä kaikkien 26 ottelun 1055.

Katselijamäärän kasvuun on todennäköisin syy kahden paikal-
lisen joukkueen kisalla. Keskinäiset ottelut ( 1411 ja 2845 ) eivät 
yksi selitä kiinnostuksen kasvua. KPV pelasi kauden aikana viisi 
kertaa yli tuhannen katselijan katsomoille.
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