
Kokkolan jalkapallokesän yksi 
myönteisimmistä tuloksista 
kirjattiin naisjalkapalloilun 
tilille ja kirjaajina olivat KPV:n 
naiset, jotka varsin ylivoimai-
sen esityksen jälkeen jättivät 
Kakkosen taakseen ja pelaavat 
ensi kaudella Ykkösessä. – Tie-
sin kyllä edellisen kauden pe-
rusteella millainen materiaali 
oli viime kauteen lähdettä-
essä käytettävissä, mutta en 
silti osannut ennakoida sar-
jaa meille näin helpoksi kuin 
sen sitten muodostui. Arvelin, 
että kanssamme noususta 
kilvoittelee 3-4 tasavertaista 
joukkuetta, mutta lopultahan 
tilanne ratkesi jo useita kier-
roksia ennen kauden päätöstä, 
muistelee joukkuetta toista 
kautta valmentanut Risto Will-
man, 43.

KPV:n naisjoukkueessa ta-
vallaan äidin roolissa oleva 
Laila Myntti saa kerätä pis-
teet itselleen siitä, että Risto 
Willmanista tuli joukkueen 
valmentaja. Sen tunnustaa 
Risto, kun hän vahvistaa Lai-
lan soittaneen ja kertoneen 
varsin myönteisiä seikkoja 
joukkueesta sekä päätteeksi 
”kosiskelleen” häntä mukaan. 

– Halusin silti ensin hieman 
hankkia lisäselkoa pelaajista 
ja heidän asenteestaan. Kaikki 

ratkesi nopeasti viikon sisällä 
ja työ saattoi alkaa, kertoo 
Risto parin vuoden takaisesta 
yhteydenotosta. Aivan koke-
mattomana ei Risto lähtenyt 
valmennustyöhön. Oma miel-
tyminen lajiin tuli kuusivuo-
tiaana, kun hän ilmoittautui 
Pollarin ”Eikan” valmenta-
maan nappularyhmään Mesi-
län kentällä. Oma pelaajaura 
alkoi KPS:n edustusjoukku-
eessa 1985, jatkui kolmen vuo-
den ajan työpaikan vaihdok-
sen myötä Forssassa FJK:ssa. 
Paluu Kokkolaan toi miehen 
takaisin KPS:aan ja pelaaja-
valmentajaksi ja samassa roo-
lissa hän oli myös Reimassa. 
Huilivuoden jälkeen tuli sitten 
mainittu Myntin Lailan yhtey-
denotto.

– Joukkueen pelaaja-aines oli 
mielestäni varsin hyvä viime 
kaudella. Käsitykseni mu-
kaan pienellä parannuksella 
jo viime kaudella olisimme 
Ykkösessä olleet sarjan keski-
tasoa. Tiesin mitä he osaavat 
ja yhteistyötä helpotti merkit-
tävästi se, kun pelaajat nope-
asti sisäistivät sen pelitavan, 
jota heiltä halusin. Ryhmässä 
oli kymmenkunta erittäin hy-
vää tähän sarjatasoon. Koko 
ryhmä harjoitteli tunnollisesti 
ja kehittyi paljon kauden mit-
taan. Positiivista oli myös far-

misopimus Pietarsaaren FC 
Unitedin kanssa, mikä antoi 
viidelle joukkueemme pelaa-
jalle mahdollisuuden hankkia 
lisäkokemusta paria sarjapor-
rasta korkeammalta. Ehkä tuo-
kin kertoo jotain myös meidän 
pelaajistomme tasosta.

– Positiivisen puolen vasta-
painoksi on sanottava, että 
naisjalkapalloilua ei Kokko-
lassa vielä arvosteta läheskään 
samalla tavoin kuin miesten 
touhua. Erityisesti se heijastuu 
taloudellisen tuen muodossa, 
mutta myös kentän reunalla. 
Katsomossa ovat kannustajat 
kovin harvassa, toteaa Risto 
Willman pettymys äänessään.

Yksilöitten esille nostamiseen 
ei Risto mielellään halua läh-
teä, mutta suostuu antamaan 
muutaman kommentin.

– Jonna Keskitalo, joka pal-
kittiin joukkueen parhaana, 
pelaa todella koko joukkueelle, 
on voimakas ja hyväliikkeinen. 
Emmi Alanen on nuoresta iäs-
tään huolimatta jo valmiin 
oloinen. Harmi vain, että hän 
siirtyi Vaasaan, koska siellä 
hänellä on mahdollista päästä 
nauttimaan myös toisen suo-
sikkilajinsa, painin, valmen-
nuksesta. 

– Hanne Ojanperä on toinen 
joukkueesta nuorten maajouk-
kueisiin yltänyt, erittäin juok-
suvoimainen pelaaja. Sinikka 

Vanharantaa on kiittäminen 
panoksesta, jonka hän 200 
liigapelaajan kokemuksensa 
myötä antoi joukkueellemme. 
Mutta joukkueeseen tarvitaan 
paljon enemmän pelaajia en-
nen kuin menestys tulee. Tällä 
ajatuksella Risto haluaa muis-
taa jokaista mukana ollutta ja 
nousun mahdollistanutta pe-
laajaa.

– Viime kesästä voin sanoa, 
että taitotasomme oli varmasti 
paras Kakkosessa. Menes-
tyäksemme myös Ykkösessä 
joukkueen fyysisen voiman on 
parannuttava. En epäile, jos 
asenne tekemiseen säilyy yhtä 
vahvana jatkossa, ettei tuo ja 
mahdolliset muut edistysas-
keleet toteudu talviharjoit-
telun aikana. Totta on sekin, 
että tarvitsemme muutaman 
pelaajan vahvistuksen jouk-
kueeseen. Nyt olen joutunut 
kiinnittämään päähuomion 
kokonaisuuteen. Jatkossa 
olisi voitava panna enemmän 
painoa henkilökohtaisten omi-
naisuuksien vahvistamiseen, 
toivoo Risto tulevalta harjoi-
tuskaudelta.

– Mutta eteenpäin menoa en 
toivo vain pelaajilta. Myös 
joukkueen taustat on saatava 
vahvemmiksi. Toinen valmen-
taja olisi erittäin tärkeä myös 

oman leipätyöni takia eikä Yk-
kösessä yksi valmentaja enää 
ehdi eikä jaksakaan tehdä 
kaikkea sitä, mitä jouduin lä-
hes yksin tekemään viime kau-
della joukkueen hyväksi, vies-
tittää Risto seuran hallituksen 
suuntaan. Tätä haastattelua 
tehtäessä ei Risto ollut vielä 
sopinut naisjoukkueen johto-
ryhmän – Laila Myntti, Carola 
Myllykangas, Harri Seppälä, 
Peter Haldin – kanssa jatkosta, 
mutta vahvisti kiinnostusta 
valmentajatyön jatkamiselle 
hänellä olevan. Kun tarvitta-
vat palaset loksahtavat koh-
dalleen, on edessä tavoitteen 
määrittely. Sellainen voisi olla 
tietyllä aikajaksolla vaikkapa 
ylin sarjaporras, josta KPV:lla 
ja joukkueen äidillä on koke-
musta runsaan kolmen vuosi-
kymmenen takaa.

Risto on ammatiltaan prosessi-
hoitaja OMG:lla ja tekee siellä 
kaksivuorotyötä, joka luonnol-
lisesti sanelee omat ehtonsa 
harrastuksille. Kotona Teija-
vaimo sekä lapset Camilla 16 
ja Sami 9 ovat suhtautuneet 
ymmärtäväisesti puolison ja 
isän jalkapallokiinnostukseen. 
Oman pelaaja- ja valmentaja-
uran jatkoksi Risto Willman on 
kartuttanut osaamista suorit-
tamalla Palloliiton D-, C- ja B-
valmentajakurssit.

14  PALLOVEIKKO Syksy 2007

Risto johdatti naiset Ykköseen
Tunnollinen harjoittelu palkittiin

Naisjoukkueen ilo noususta Ykköseen purkautui pelikauden päätöskamppailun jälkeen Kirkonmäen kentällä.

Sarjataulukko   Koti  Vieras

Sija    Joukkue  Ottelut V T H Maalit Ero Pisteet Ottelut V T H Maalit Ero Pisteet Ottelut V T H Maalit Ero Pisteet

1 (1) KPV  16 14 1 1 99:10 89 43 8 8 0 0 59:3 56 24 8 6 1 1 40:7  33 19

2 (4) SeMi  16  9  4  3  47:19 28 31  8  5 3 0 26:8  18 18  8  4  1  3  21:11  10 13  

3 (3) GBK  16  9  2  5  45:26 19 29  8  7 0 1 33:9  24 21  8  2  2  4  12:17  -5 8  

4 (2) Klubi-36  16  8  2  6  33:30 3  26  8  5 0 3 21:15 6  15  8  3  2  3  12:15  -3 11  

5 (6) VPS-j  16  6  4  6  30:38 -8 22  8  3 3 2 14:14 0  12  8  3  1  4  16:24  -8 10  

6 (5) RoPS  16  6  2  8  35:51 -
16

20  8  4 1 3 20:24 -4 13  8  2  1  5  15:27  -
12

7

7 (7) Karhu  16  5  1  10  17:38 -
21

16  8  4 1 3 12:11 1  13  8  1  0  7  5:27  -
22

3

8 (9) IK Myran  16  3  4  9  21:60 -
39

13  8  2 2 4 12:20 -8 8  8  1  2  5  9:40  -
31

5

9 (8) Yllätys  16 1 2 13 12:67 -
55

5 8 0 1 7 5:33 -
28

1 8 1 1 6 7:34  -
27

4


