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Liigaan mieluummin vihreissä

Niko aikoo palata huipulle
Niko Kalliokoski ei ole luovuttanut. Kahden vuoden Jarovierailun jälkeen hän palasi
vihreään paitaan ja aikoo pelata vielä liigassa, "toivottavasti
KPV:ssa".
– Viime kausi meni piloille
loukkaantumisen takia. Nyt
olen terve ja erittäin motivoitunut, toteaa joukkueen
kapteeniksi äänestetty toppari.
– Tämä kausi on ponnahduslauta minulle ja joukkueelle.
Toivon, että saan ehjän kauden ja sitten syksyllä katsotaan, mikä on tilanne minun ja
joukkueen kohdalla.
Niko on pelannut 35 liigaottelussa.
– Kun viime syksynä ei tullut
liigasta kunnon tarjousta, päätin palata KPV:hin. Olen seurannut joukkueen menestystä
ja tunnen pelaajat. Fiilis on
hieno ja motivaatio kaikilla
korkealla.
Niko ja joukkue on paaluttanut tavoitteeksi 40 sarjapistettä. Sillä säilyy suoraan.
Muutama lisäpiste riittäisi
kärkitaisteluun?
– Sarjasta tulee tasainen.
Vahvimpia ennakkosuosikkeja
ovat FC Honka ja AC Oulu,
mutta nekin pelaavat varmasti ristiin.
Niko lähtee siitä, että kotiottelut hoidetaan, voitetaan.
– Tehdään Kokkolasta jälleen vaikea vieraskohde. Ottelumatkat ovat pitkiä ja raskaita meille, mutta myös muille.
Reissaaminen vaatii veronsa.
Niko uskoo, että KPV:n hieno
nousutaistelu viime syksynä
on herättänyt kokkolalaiset
futisjännärit ja väkeä riittää
katsomoon.

Kapteeni Niko Kalliokoski, Kristian Sundell ja Hannu Ypyä odottavat valmentajilta ohjeita seuraavaan harjoitteeseen.

– Meillä on paljon taitopelaajia, joiden suorituksia on hieno
seurata. Myös henki joukkueessa on mainio. Tarvitaan
enää yleisön tuki, niin hyvää
tulee.
Ulkomaalaisvahvistukset
ovat Nikon mieleen.
– Kerrankin he ovat todellisia vahvistuksia, eivätkä rivipelaajia. Heillä on taitoa ja
tekniikkaa, ja he pystyvät ratkaisemaan pelejä henkilökohtaisilla suorituksilla.
KPV on harjoitellut Nikon
mukaan tehokkaasti, määräl-

lisesti paljon ja laadullisesti
hyvin.
Useimmat pelaajat käyvät
töissä tai opiskelevat, mikä on
asettanut vaatimuksia harjoittelun rytmitykseen.
– Lähes joka ilta ollaan oltu
liikkeellä. Palautusaika on joskus jäänyt vähälle, mutta porukka on ainakin kunnossa.
Kippari-hallin uusi pinta saa
Nikolta täyden kympin, vaikkei se välttämättä hänelle ole
paras pelialusta. Harjoitteluun se on tuonut lisää motivaatiota.

KPV lähtee jalat maassa sarja-avaukseen.
– Pyrimme aina pitämään
nollan. Se takaa ainakin pisteen ja usein kolmekin.
Niin
Nikoa
kuin
Henkkaa(Myntti) on sanottu
liian hiljaisiksi. Harjoitusotteluissa on nähty, että miehet
ovat räväköityneet.
– Koko joukkue on ottanut
opiksi ja puhuu enemmän.
Henkan kanssa NIko on pelannut loppuen lopuksi ennen
tätä kautta vähän yhdessä. Jarossa toissa kaudella Henkka

pelasi alkukauden ja Niko loppukauden.
– Yhteispeli sujuu koko ajan
paremmin.
Yhteistyön luonteesta kertoo
se, että Niko vetelee vaparit ja
Henkka rankkarit.
Lopuksi muutama kysymys?
Jaro 2005?
– Toivon menestystä, vaikka
kaudesta tulee vaikea. Materiaali on kapea.
– Hyvä olisi, että tältä alueelta olisi ainakin yksi joukkue liigassa.
Urheilu?
– Elämäntapa. Olen kova
penkkiurheilija. Jalkapallo on
tietenkin ykköslaji, mutta seuraan toki muutakin huippuurheilua.
Suosikkijoukkue?
– Chelsea siitä lähtien, kun
sain sen kaulahuivin. Viimeiset viisi vuotta on ollut hienoa
seurata, kun joukkue menestyy ja pelaa hyvää jalkapalloa.
– Joskus futiksen seuraaminen tahtoo mennä liiallisuuksiin ja perhe-elämä kärsii. (Niko on ollut kihloissa vuoden
verran Maaretin(Yli-Tokola)
kanssa.)
Suosikkipelaaja?
– John Terry, Chelsea.
Isä valmentajana?
– Junnuna isä oli suuressa
roolissa. Sain paljon oppia ja
opastusta häneltä, eikä siitä
mitään haittaa ole ollut. Joukkueessa olemme pelaaja ja valmentaja.
– Kun en enää asu kotona,
puhumme enää vähän jalkapallosta.
Oma joukkue?
– Monipuolinen, nuori ja nälkäinen.

Neljä muskettisoturia valmiina kauteen
Vuosien saatossa ulkomaalaisvahvistukset ovat olleet harvinainen näky KPV:n pelipaidassa. Historiankirjoihin on
75-vuotisen historian aikana
merkitty vain reilu tiu eli 26
"ammattilaista" ennen tätä
kautta. Toisin kuin naapuriseura Jaro, jolla pelkästään
yhden kauden aikana oli kolmetoista ulkomaalaisvahvistusta.
Kovaan Ykkösen tulokaskauteen KPV on tehnyt neljän
ulkomaalaisen kanssa sopimuksen. Kieliongelmaakaan
ei ole, sillä nelikkö taitaa hyvin englanninkielen.
Ranskalainen Noam Surrier
teki vahvan tuloskauden viime
vuonna ja oli ratkaisevassa
roolissa kun Kraft kaatui Närpiössä. Myös Christian Coteanulle Suomi-jalkapallo on jo
tuttua. Romanialainen keskikenttätaituri pelasi vahvan
syyskauden viime vuonna ja
oli nostamassa VPS:n ahdingosta. Kolmas vahvistus on
Surrierin maanmies Eddy Torest. 22-vuotias Torest on ihastuttanut nopeudellaan ja on
Surrierin tapaan arvaamaton
ja tempperamenttinen pak-

kaus. Tuorien vahvistus on Afrikan länsirannikolta tullut
Gambian
maajoukkuemies
Dawda Bah, jonka tulevaisuuden tavoitteet ovat tosi kovat.
Kaupungin "asiantuntevin"
raati kokoontuu lähes joka ilta
ruotimaan KPV:n tekemisiä.
Halliparlamentti Iivarin ja Eskon johdolla on tietenkin silmä
tarkkana seurannut ulkomaalaisten edesottamuksia. Halliparlamentti on armoton, mutta kehujakin on sadellut niin
valmentajille kuin pelaajille.
Mm. tiistai-iltojen kovia juoksuharjoituksia on ihasteltu ja
hämmästelty.
Kotikutoisuus on parlamentille sydämen asia, mutta
myös ulkomaalaisnelikkö on
kerännyt kehuja. Vanha tuttu
Surrier on todettu edelleen pelimiehksi kun vain muistaa olla pelipäällä. Maanmies Torest on ihastuttanut huikealla
nopeudella, samoin Coteanu
pelinlukutaidollaan ja syöttötarkkuudellaan. Tuorein hankinta Dawda Bah todettiin heti langanlaihaksi, mutta on
ihastuttanut afrikkalaisella
tekniikallaan ja arvaamattomuudellaan.

Gambialaissyntyinen vielä
21-vuotias Dawda on viihtynyt
Kokkolassa heti alusta asti. Minut on otettu erittäin hyvin
vastaan ja ihmiset täällä ovat
olleet todella ystävällisiä, toteaa vaatimaton Dawda. Kotimaansa pääkaupunkista Banjulista tulleella pelaajalla on
kotona äiti ja kaksi nuorempaa veljeä. - 15-vuotias pikkuveljeni pelaa kaupungin jalkapalloakatemiassa ja kavereiden mielestä pikkuveljestä on
tulossa vielä minua parempi
jalkapalloilija, naurahtaa iloinen Dawda. Omana tavoitteena hän on ilmoittanut pelaavansa ammattilaisena pitkään
ja hänen lähiajan tavoitteena
voisi olla pelaaminen jopa
Veikkausliigassa. Nyt maalintekotaitojaan harjoitusotteluissa sekä Suomen Cupin peleissä väläytellyt hyökkääjä
odottaa innolla Ykkösen käynnistymistä ja Suomen lämmintä kesää.
ludde

Dawda Bah tuo gambialaista jalkapallotaitoa KPV:n kärkeen.

