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Kolmikko Nigeriasta
nousua rakentamassa
Taakse jääneenä kesänä Ykköseen noussutta KPV:n naisjoukkuetta piristi kolme nuorta
neitosta Nigeriasta, maalivahti
Funke Okewohen, pelinrakentaja Aliyu Hadijat ja maalitykki Hope Orieka. Kyselimme
neitosilta tulkkina toimineen
”Petska” Peter Haldinin kanssa,
joka oli pelaajat Kokkolaan
tuottanut, taakse jääneestä pelikaudesta viimeisen sarjaottelun
päätyttyä ja juuri ennen heidän
paluutaan kotimaahansa.
Keskustelu heidän kanssaan
osoittautui hyväksi maantiedon ja varsinkin tämän Afrikan väkirikkaimman valtion,
noin 130 miljoonaa asukasta,
oppitunniksi. Nigeria koostuu
36 osavaltiosta ja pääkaupunkiterritoriosta. Oyosta on kotoisin
Funke, Deltasta Hope ja Ogunista Aliyu. Delta on hieman
kaakkoon maan suurimmasta
noin 12 miljoonan asukkaan
kaupungista Lagosista, kun
taas Oyo ja Ogun ovat satamakaupunki Lagosin pohjoispuolelle sijoittuvia osavaltioita.
Maan pääkaupunkihan on sisämaassa oleva Abuja ja kooltaan maa on noin kolme kertaa
Suomea surempi.
Kolmikosta puheliaimmaksi

osoittautuu Aliyu, joka Kokkolassa tunnettiin lempiniemellä
”Didi”. Liekö tuolla taustansa
Brasiliassa? Kentällä Didi osoittautui didimäiseksi pallotaituriksi. Ratkaisevimmat äänenpainot toimittajan kysymyksiin
saneli kuitenkin kauden 99:stä
KPV:n sarjamaalista 26 tehnyt
Hope. Funken taidoista maalitolppien välissä ei ”Petskan”
kertoman mukaan saatu kunnon kuvaa, koska laukaukset
KPV:n maalia kohti jäivät kauden aikana varsin vähäisiksi.
Pallopoikia ei KPV:n maalin
takana juurikaan tarvittu.
Kokkola oli neitosille täysin
tuntematon paikka aina kevätkesällä tapahtuneeseen tuloon
saakka. He kuitenkin kertoivat viihtyneensä kaupungissa
hyvin, ja saaneen täällä luotua
muitakin ystävyyssuhteita joukkuekavereitten lisäksi. Vapaaaika kului pääosin kaupunkiin
ja lähialueisiin tutustumisessa.
Kaikista vastauksista tuli ilmi
kaunis kohteliaisuus meitä suomalaisia kohtaan. Ongelmiin he
eivät täällä ole törmänneet.
Nigeriahan tunnetaan jalkapalloilussa
huippumaana
niin miesten kuin naistenkin
toimesta. Miesten puolelta jal-

Nigerian vahvistukset KPV;n naisjoukkueelle viime kaudella olivat maalitykki Hope Orieka, maalivahti
Funike Okewohen ja pelintekijä Aliyu ”Didi” Hadijat.
kapalloilun ystävät muistavat
nigerialaisista ehkä parhaiten
Nwankwo Kanun ja sen, että
17-vuotiaissa pojissa Nigeria
voitti tänä vuonna jo kolmannen
kerran maailmanmestaruuden.
Naisten joukkue, Afrikan mestarina, esiintyi MM-kisoissa
Kiinassa ja ylsi siellä esimerkiksi tasapeliin Ruotsin kanssa.
Kolmikko myöntääkin naisten
pelitason olevan kotimaassaan
kova ja laajalla perustalla,
mutta samaan hengenvetoon
he kehuvat myös suomalaisten naisten osaamista. Aivan

erityisesti he antoivat tunnustusta suomalaisten pelikenttien
kunnolle. Jalkapalloilu on näiden nuorten naisten ohjelmassa
päällimmäisenä lähitulevaisuudessa ja kun aika siitä jättää,
niin edessä on jokaisella opiskelujen jatkaminen.
Lyhyessä juttutuokiossa sivuttiin jalkapallon lisäksi nigerialaista yhteiskuntaa koskevia
asioita ja hyvin olivat neitoset
asioista perillä. Maan presidentin nimi oli hyvin muistissa
yhtä lailla kuin osavaltioiden
määrä, maan lukuisat kansan-

ryhmät ja heidän kielensä sekä
nigerialaisten uskonnollinen
jakautuminen. Hope ja Funke
kertoivat olevansa kristittyjä
ja Didi puolestaan muslimi.
Vain Biafran sota oli aihepiiri,
joka syystä tai toisesta tuntui
vieraammalta, mutta sehän
käytiin paljon ennen näiden
neitosten syntymää.
Kokkolasta jäi kolmikolle niin
hyvät muistot, että tunnustivat
olevansa valmiita paluuseen ja
vielä paremmassa pelikunnossa,
jos kutsu Petskalta ja kumppaneilta käy.

Naapurit
vastakkain

1951 KPV - GBK 0-3, GBK KPV 1-2,
1952 KPV - GBK 2-2, GBK KPV 2-1,

Kuluneella kaudella KPV ja
GBK pelasivat pitkästä aikaa
samalla sarjatasolla. Oheen on
koottu naapurusten keskeiset
sarjaottelut vuodesta 1945. Toki
seurat ovat kohdanneet ennen
sotiakin, mutta niihin voidaan
palata toisen kerran. Yhdeksi
syyksi voi mainita senkin, että
Palloliiton kilpailutoiminta sai
“järjellisen” muotonsa vasta sotien jälkeen.
Vuoden 1948 osalta on myös
syytä mainita, että tuolloin
päätettiin siirtyä nykyiseen
kevät-syksy -systeemiin, kun
aikaisemmin oli aloitettu sarjat
syksyllä ja päätetty seuraavan
vuoden juhannuksen tienoilla,
kuten nykyäänkin eletään
suurimmissa eurooppalaisissa
jalkapallokulttuureissa. Niinpä
1948 meillä pelattiin syksyllä
yksinkertainen 15 joukkueen
sarja.
Seurat ovat valitettavasti
olleet hissiliikkeessä vuosien
saatossa, mutta pääosin kuitenkin KPV on pelannut ylemmällä sarjatasolla. Seuraavassa keskinäiset kamppailut
vuosilta 1945-2007.
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1945-1947 eri sarjatasoilla
1948 GBK - KPV 2-3,
1949 KPV - GBK 0-2, GBK KPV 1-4,
1950 eri sarjatasoilla
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Joukkue
täydentyy
Edustusjoukkueen sopimusten
piirissä oleva miehitys tulevaa
kautta varten oli marraskuun
lopulla vielä vahvasti nuorisovoittoinen.
Viime kauden kokeneem-

1953 eri sarjatasoilla
1954 KPV - GBK 1-2,
KPV 0-1,
1955 KPV - GBK 1-3,
KPV 2-1
1956 KPV - GBK 0-4,
KPV 1-2,
1957 KPV - GBK 1-1,
KPV 2-1,

GBK GBK GBK GBK -

1958 - 1959 eri sarjatasoilla
1960 KPV - GBK 0-0, GBK
KPV 4-0,
1961 KPV - GBK 2-0, GBK
KPV 0-3,
1962 KPV - GBK 2-2, GBK
KPV 1-3,
1963 KPV - GBK 1-1, GBK
KPV 2-3,

-

1964-1975 eri sarjatasoilla
1976 KPV - GBK 3-0, GBK KPV 2-2,
1977-1994 eri sarjatasoilla
1995 KPV - GBK 2-2, GBK KPV 1-2,
1996-1999 eri sarjatasoilla
2000 KPV - GBK 1-0, GBK KPV 2-0,
2001 KPV - GBK 0-1, GBK KPV 1-3,
2002 - 2006 eri sarjatasoilla
2007 KPV - GBK 1-0, GBK KPV 3-4

masta kaartista sopimuspelaajien listalla olivat tuossa
vaiheessa Tuomas Uusimäki,
Abdoulie ”Paco” Corr, Demba
Savage ja Lawrence Smith sekä
nuorista Joonas Myllymäki,
Jarno Reinikainen, Jesse Iivonen, Aleksi Paavolainen, Tom
Holmbäck, Teemu Vuorela, Matias Nygård ja Petteri Forsell.

