
PALLOVEIKKO Kevät 2008  7

Näin ne nurmet vähitellen vi-
hertävät ja kevättä on rinnassa 
yhdellä jos toisella. Jääkiekon 
MM-kisat tietävät lätkä huu-
maa, mutta nyt ei todellakaan 
puhuta siitä miten koko talvi 
joka urheilu-uutisista on tul-
lut SM-liigaa. Aikana jolloin 
Euroopassa pyörii jalkapalloi-
lun huippusarjat täysillä, ko-
timaassa tuskin tiedetään mitä 
pimeissä palloiluhalleissa tai 
kuntosaleilla oman suosikki-
joukkueen sisällä tapahtuu pe-
lien ulkopuolella.

 Nyt on kotoinen veikkaus-
liiga polkaistu käyntiin ja EM-
kisat lähestyvät. Avauskier-
rokset tuskin tarjoavat vielä 
kotimaan kentillä huikean 
taitavaa jalkapalloshow’ta, oli 
kysymyksessä veikkausliiga tai 
miesten ykkönen, mutta tosi-
fanien on nähtävä pelit paikan 
päältä alusta alkaen.

Suomessa vaikuttaa pitkälti 
siltä, että joukkue vetää yleisöä 
otteluihinsa, jos se menestyy. 
Onhan se selvää, että menes-
tyvää joukkuetta on kivempi 
seurata, kun aina häviävää. 
Tunteiden kirjo onkin jalkapal-
loilussa yksi tekijä mikä kieh-
too ihmisiä. Yhtenä hetkenä 
voi tuntea joukkueena ottelun 
voittamisen, sarjan voittami-
sen riemua. Yksilönä voi tun-
tea maalin tekemisen riemua 
tai vaikka itseluottamuksensa 
nousevan onnistuneen harhau-
tuksen seurauksena. Toisena 
hetkenä joutuu suremaan tap-
piota, putoamisena sarjasta tai 

epäonnistumistaan vaikkapa 
rangaistuspotkussa.

Tunteet ovat siis jokaisen kä-
sillä, valmentajan, pelaajan, 
joukkueen ja tietenkin fanien. 
Viha-rakkaus-suhde jalkapal-
loon, se on meissä jokaisessa. 
Kuitenkin tappion hetkellä 
pitää löytää se positiivisuus te-
kemiseen, niin pelaajien kuin 
fanien. Paljon tärkeämpää on 
kannustaa toista sillä hetkellä, 
kun kannustusta tarvitaan, 
silloin kun ollaan heikoilla, 
joukkueena tai yksilönä, vaikka 
Suomessa kaikki vaikuttaakin 
juuri päinvastaiselta. Hiljaa 
ollaan silloin kun tappiotilan-
teessa tarvitaan kannustusta 
Silloin, kun johdetaan, niin 
huuto raikaa. 

Lisäksi muukaan soppaa voisi 
vetää lehdistön, Suomessa on 
ollut vuosien saatossa jo monta 
presidenttiä, mutta vain yksi 
Kuningas, Jari Litmanen. Miten 
lehdistö on kohdellut häntä? 
Miestä on syytetty kehäraakiksi 
ja annettu ymmärtää, että aika 
maajoukkueessa on ohi. Silti 
viimeisissä maaotteluissa, pe-
litauoista huolimatta, mies on 
ollut joukkueen paras! Lehdistö 
koettaa löytää vain pelkästään 
negatiivisia asioita, onko tämä 
sitä jalkapallokulttuuria?

Palloilu on vienyt tätä miestä 
suuntaan jos toiseen koti-
maassa. On nähty ykköstä 
Lappeenrannassa ja Kuopi-
ossa, veikkausliigaa Kuopiossa 
ja Vaasassa. Välissä on ehditty 

piipahtaa talven verran Itali-
assa. Katsomassa millaista olisi 
pelata toisenlaisella rytmillä, 
eurooppalaisittain, aloittaen 
kautensa syyskuussa ja päät-
täen sitten huhtikuussa. Tähän 
reissuun on mahtunut ykkösen 
voittoa, liigacupin voittoa, 
sarjanousua Italiassa Promo-
zionesta Eccenlenzaan (Italian 
7 korkeimmasta sarjasta 6 kor-
keimmalle tasolle) muutamia 
iloisia hetkiä mainitakseni. 
Toiselta puolelta taas löytyy 
veikkausliigasta putoaminen, 
tunteiden sekamelskaa jalka-
pallon mukana on siis koettu. 
Nämä kokemukset ovat kasvat-
taneet minua jalkapalloilijana 
sekä ihmisenä. Hetkeäkään en 
vaihtaisi pois. Litmasen esi-
merkkiä mukaillen voisi sanoa: 
Kuninkaaksi ei synnytä, siksi 
kasvetaan.

Toivotaan, että jo alkukesästä 
ihmiset löytävät tiensä jalka-
pallokatsomoihin ja EM-kisat 
räjäyttävät sitten lopullisesti 
ihmisten mielenkiinnon koti-
maisia sarjoja kohtaan. Jalka-
pallokausihan on loppujen lo-
puksi kotimaassa melko lyhyt, 
nauti siis siitä ja sen tarjon-
nasta. Sinne jäähalleihin ehtii 
sisälle taas ensi talvena.

Hyvää jalkapallokesää kai-
kille. Kannustakaan omaa 
suosikkianne, etenkin tappion 
hetkellä!

Terveisin
Olli-Pekka Itälä

KPV #10.

Jalkapallo, kesä ja kulttuuri

Edustusjoukkue saa huollon 
osalta tukeutua alkaneena 
sarjakautena tuttuun parival-
jakkoon. Toista vuotta on mu-
kana Jorma Herlevi ja huomat-
tavasti kauemmin on ykkösen 
kuvioissa jaksanut olla Miika 
Mäntylä. Jormalle harrastus 
on todella ympärivuotista, kun 
hän jaksaa talvikuukausina olla 
vastaavissa kuvioissa myös Her-
meksessä.

Miika pelaili jonkun verran 
pienemmissä junioreissa it-
sekin, mutta varsin pian hän 
löysi tämän oman sektorinsa 
jalkapallon parissa. Jorma puo-
lestaan sanoo mukana olonsa 
perusteeksi sen, että on eläke-
läisenä löytänyt joutohetkille 
mielekästä ajankulua.

Molemmat kertovat viihty-
vänsä erinomaisesti KPV:n pe-
laajien kanssa. On tosi hienoa 
porukkaa ja tulevat monesti 
auttamaan meitäkin, kiittele-
vät Miika ja Jorma kuin yh-
destä suusta ja lisäävät, että 
olisi tästä ryhmästä jääkiekkoi-
lijoilla opiksi otettavaa.

Miika ei ehdi työnsä vuoksi 
olla aivan yhtä aukottomasti 
mukana kuin Jorma, jolle tulee 
KPV:ssa lähtöjä vuoden kym-
menen toimintakuukauden 
aikana keskimäärin viidesti 
viikossa ja ottelut vielä päälle. 

– Mutta hyvää terapiaa tämä 
on minulle, tunnustaa Jorma.

Mutta, että huolto pelaa,
edellyttää se moninaisten asi-
oiden hallintaa. Ei riitä, että 
palloissa on ilmaa. Kun ryh-
mässä on reilut 20 pelaajaa, 
tietää se, että kauden aikana 
tarvitaan noin 50 palloa, suk-
kateippiä tuhatkunta rullaa, 
jääpusseja 400, teippausteip-
pejä ja liimateippejä noin 200 
rullaa, neljä pelisukkaparia 
per pelaaja ja jalkapallokenkiä 
2-3 paria jokaiselle pelaajalle. 
Nämä vain erinä esimerkkeinä 
huoltomateriaaleista ja rahaa 
tuohon kuluu varmasti tu-
hansia markkoja, tuumaavat 
huoltajat ja siltä osin kehotta-
vat menemään Kuuselan Pekan 
juttusille, jos haluaa tarkemmat 
eurotiedot.

Molemmat edustusjoukkueen 
huoltajat ovat oppinsa hake-
neet omatoimisesti eivätkä 
tiedä, että olisikokaan tähän 
saatavissa mitään virallista 
perehdyttämistä. Sellaisesta 
emme ole ainakaan kuulleet, 
myöntää Miika.

Kun kuuntelee Miikan ja Jor-
man leppoisaa jutustelua työs-
tään, tulee helposti vakuuttu-
neeksi, että KPV:n menestys 
Ykkösessä ei jää ainakaan huol-
losta kiinni.

Huollossa opit kantapään kautta

Huoltajat Jorma Herlev i (vas.) ja Miikka Mäntylä ovat osaltaan valmiita sarjakauteen.


