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Loukkaantumiset monen harmina
Olli-Pekka Itälä ja Jan Berg pukivat viime kesänä useimmin
vihreään paitaan. Itälän tilille
kertyi peliminuutteja, kun lisäminuutteja ei lasketa mukaan,
2190 ja Bergin tilille 2091.
Itälän lisäksi Jussi Kemmo ja
Lawrence Smith olivat mukana
yhtä vaille kaikissa kamppailuissa. Mitä muuta viime
kauden pelimiehistä on sanottavaa. Siitä seuraavassa kokeneen pelimiehen, lähes joka
ottelun ja monet harjoitukset,
seuranneen näkemyksiä mies
mieheltä.
Olli-Pekka Itälä (2190 peliminuuttia): Kokenut laitakiituri
ansaitsee kaudesta hyvä plus
-arvosanan. Puolustamisessa oli
väliin hällä väliä -asennetta ja
pääpalloissa puutteita, mutta
toisaalta nousut olivat joskus
tehokkaita. Malttia ja keskittymistä syöttöpeliin, niin tulos
on vielä parempi. Nopeus valttia, keskityksiä liian vähän.
Jan Berg (2091): Vasemmalla
laidalla urakoinut Berg keräsi
eniten pörssipisteitä ja-tähtiä
kokkolalaislehtien arvioinneissa
ja oli joukkueen ykkösnimiä.
Keskitykset ja erikoistilanteet
tuottivat muutaman syöttöpisteen, mutta ei riittävästi. Hyvä
juoksukestävyys ja ponnistus.
Vielä raakile.
Tommi Kauppinen (2003): Oli
valmentajan luottomiehiä ja
täytti odotukset. Muutama kohtalokas nukahdus vartioinnissa
pudottaa arvosanaa. Pelin lukemisessa vielä petrattavaa. Hyvä
pitkä syöttö.
Jussi Kemmo (1831): Näyttäviä
ja joskus tehokkaita harhautuk-

Aki Sipilä ja Petteri Forssell eivät anna vastustajalle hetkenkään rauhaa.
sia. Joukkueen ykköstykki yhdeksällä osumalla. Enempäänkin oli ja on mahdollisuuksia,
jos futis vielä kiinnostaa. Nopea
ja hyvä suojaamaan, mutta sortuu viivyttelyyn ja turhiin harhautuksiin.

Paco Corr (1798): Paransi edelliskaudesta, mutta ei riittävästi.
Huolimattomuus tai luontainen välinpitämättömyys paistoi edelleen otteissa. Pelityyli ei
tehty hänelle tai päinvastoin.
Aki Sipilä 1726: Kopsin kolli
nousi nopeasti joukkueen taistelijaksi ja yleisön suosikiksi.
Katse ylös, niin tulos on vielä
paljon parempi. Kehittynyt taidoiltaan. Onnistumiset ruokkivat itseluottamusta.
Jarmo Koivuranta (1725):
Nuorempien esikuvaksi mainostettu taistelija pelasi rampana puolet kaudesta/otteluista. Näkemystä on, mutta
toteutus jäi kokonaisuutena
hieman vaisuksi. On silmää ja
osaa sijoittua, mikä näkyi topparina.
Tuomas Uusimäki (1620): Lievät loukkaantumiset ja sairaus
veivät parhaan terän. Enemmän oli oikeus niin seurajohdolla kuin katsojilla odottaa.
Niko Kalliokoski (1350): Kausi
katkesi kesken, eikä alkukaan
sujunut aivan odotusten mukaan. Vieläkö mies jaksaa innostua ja keskittyä olennaiseen?

Lawrence Smith (1291): Oli
poissa vain yhdestä ottelusta,
mutta silti minuutteja varsin
vähän. Ei saavuttanut koskaan
valmentajan luottamusta, miksiköhän? Enemmän oli annettavaa sekä ala-että yläkerrassa.
Juhani Koponen (1275): Nousi
ykkösvahdiksi ja loisti muutamissa otteluissa. Viivapeli toimii, mutta ulostuloissa kohennettavaa. Johtaminen on
muutakin kuin huutamista.
Ville Luokkala (1172): Sai
mahdollisuuksia, mutta vieläkin viimeinen askel jäi ottamatta. Taito-ja tahtotasot
riittävät. Puutteita pelin lukemisessa. Paineet ja jännitys söivät suoritusta.
Gustav Långbacka (1065):
Loukkaantui ensimmäisessä ottelussa, ja jäi kakkosvahdin asemaan. Raameja riittää, mutta
ulostulot ovat Kustinkin ongelma.
Joonas Pennanen (781): Minuutit jäivät vähiin loukkaantumisen takia. Vauhtia riitti,
mutta pelitaidossa on edelleen
kehittämistä. Pari perusharhautusta kuuluu laiturin arsenaaliin.

Petteri Forsell (702): Jäi penkille jostakin, myös omasta
syystä. Urheilussa tarvitaan
asennetta. Taitoa on, silmää on,
kaikki on itsestä kiinni.
Demba Sanyang (630): Loppukauden vahvistus jätti hyvän
kuvan osaamisestaan.
Demba Savage (572): Loukkaantuminen vei aikaa ja mieli
halasi jo muille kentille. Vahinko, ettei miestä nähdä enää
Kokkolassa.
Petri Piispanen (467): Peruspalloveikko sai vähän luottamusta. Olisi ansainnut enemmän.
Aleksi Paavolainen (403):
Nousu vakiokokoonpanoon jäi
ensi vuodelle loukkaantumisen
takia. Ei ehtinyt näyttää kaikkea
osaamistaan, mutta asennetta
on. Huolellinen perussyötöissä
Jarkko Vesapuisto (403): Pelasi
hyvin sen minkä pelasi. Loukkaantumiset uran peikkona.
vahva alku
Benjamin Storbacka (286): Jäi
vähille minuuteille. Aloitti hyvin, mutta vakiopaikka jäi lunastamatta.
Mikko Annala (59)
Tommi Haanpää (16)

Nippelitietoa pelikaudesta
Edustusjoukkueen kesästä löytyy monenlaista tilastotietoa ja monesta eri
lähteestä. Joidenkin suhteen voi heittää myös kysymysmerkkejä.
Suomen Cupissa KPV pelasi kolme
ottelua ja kaikki vieraissa: Öja – KPV
1-4, JBK – KPV 2-3, FC Honka – KPV
3-0.
Kuuden viimeisen kierroksen tulosten perusteella KPV oli 12:s eli puto-

ajan paikalla viidellä pisteellä.
Rangaistuspotkuja KPV:lle tuomittiin
kolme, joista Tarmo Koivuranta laukoi
kaksi sisään ja Tuomas Uusimäki epäonnistui yhdessä.
Jos ottelut olisivat päättyneet 45 minuutin kohdalla, niin KPV olisi ollut taulukossa neljäs 40 pisteellä. Edellä ovat
JJK 52, AC Oulu 44 ja Viikingit 42.
Maaliin johtaneita syöttöpisteitä on

kirjattu Jussi Kemmolle ja Tarmo Koivurannalle 6, Jan Bergille 3, Tommi
Kauppiselle 2, Ville Luokkalalle, Jarkko
Vesapuistolle, Paco Corrille ja Demba
Sanyangille yksi.
Vastustaja (VIFK:n Christoffer Kloo)
pisti KPV:n peleissä kerran pallon
omaan verkkoon. Monien mielestä
maali olisi pitänyt merkitä Tommi
Kauppiselle.

