
Mikko Mäkelä palaa NoPSin peräsimeen !! 

Mikko Mäkelä palaa kolmen vuoden tauon jälkeen Nokian Palloseuran päävalmentajaksi 1+2 vuotisella 

sopimuksella. Mukaansa valmennusryhmään Mäkelä saa Tampere Unitedista tutut luottomiehensä. Markus 

Halme siirtyy apuvalmentajaksi 1+2 vuotisella sopimuksella ja Mika ”Immortal” Suonsyrjä 

pelaajakoordinaattoriksi . 

Mikko Mäkelä on innoissaan paluusta tuttuun seuraan. Tuttuun tapaan tavoitteet on asetettu korkealle. 

X Loistavat fiilikset palata takaisin Nopsiin ja odotukset ovat hyvin korkealla! 6v olin Nopsissa ja paljon hyviä 

muistoja jäi niiltä ajoilta, mutta nyt on aika kääntää uusi sivu ja luoda uusia hienompia hetkiä ja muistoja. 

x Ensi kauteen meillä on vain yksi tavoite ja se on saada Nops sille tasolle mihin Nops ja Nokian kaupunki kuuluu! Eli 

Kakkoseen! Nokialla on huikean hyvät harjoittelu olosuhteet verrattuna esim Tampereelle ja siinä meillä on selkeä etu 

minkä myös käytämme hyväksemme! Pääsemme koko talven reenaamaan 3Krt/vko hyvässä hallissa! Harjoitusten ja 

muutenkin toiminnan vaatimustaso tulee olemaan jo Kakkoseen valmistavaa! Joukkueen tulee olla hyvin sitoutunut 

yhteisiin tavoitteisiin ja peli identiteettiin! , Mäkelä jatkaa ja paaluttaa kauden tavoitteet selkeiksi. 

 

 

(kuvassa vasemmalta Suonsyrjä, Mäkelä ja Halme) 

Uusina miehinä NopSiin liittyvät pitkät pelaajaurat tehneet ja viimeksi Tamun taustoila yhdessä 

vaikuttaneet Halme ja Suonsyrjä lähtevät innolla mukaan projektiin: 

x Hienoa päästä seuraan jolla on pitkät perinteet jalkapallossa sekä selkeä suunnitelma siitä mitä edustusjalkapallolta halutaan 

tulevaisuudessa. Tulevan kauden selkeä tavoite on nostaa edustusjoukkue uudelle sarjatasolle. Olen todella innoissani päästessäni 



taas työskentelemään ihmisten kanssa joilla on sama intohimo jalkapalloa kohtaan kuin itselläni. Tälläistä tekemisen meininkiä olen 

kaivannut!, Halme myhäilee. 

x Johan tässä olikin kamala ikävä pallon pariin vuoden sapatin jälkeen. Minuutin varmaan mietin kun Mäksä pyysi mukaan tähän 

projektiin. Tärkeintä on, että olemme aidosti tavoitteellisia ja jaamme saman intohimon. Nyt lähdetään luomaan juhlavuoden 

kunniaksi Koko Nokian omakseen kokemaa Palloseuraa!!,  Immortal hehkuttaa. 

 

Mikko Mäkelä on tyytyväinen saadessaan tutut miehet taustaryhmäänsä. Juhlakaudelle lähdetään hakemaan menestystä ja 

kolmikko on jo asettanut sisäiseksi tavoitteekseen sarjanousun hankkimisen. 

x Todella upea saada taas kova kolmikko kasaan! Teimme Immon ja Maken kanssa töitä kaksi kautta Tamussa ja tulos oli todella 

hyvää! Nousu Kakkoseen ja Kakkosessa loistava eka kausi! Tiedän mihin me pystymme ja tiedämme ryhmänä kuinka paljon töitä 

tarvitaan siihen että ensi syksynä voimme juhlia nousua! 

 X: Tämä projekti vaatii kaikkien sitoutumista sillä kuuluisalla 110%:lla jokapäiväiseen työhön, jotta voimme onnistua! Nyt on aika 

nostaa NOPS KAKKOSEEN!! 

 

 

 

 


