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Lehdistä lainattua
Heikki Möttönen,
TPS-tiedottaja:
- Tepsiläisille värien tunnustaminen on ollut itsestään selvä
asia jo vuodesta 1922 ja tutu
värit tulevatkin näkymään
Turun kaupunkikuvassa entistä selvemmin. Omien värien
tunnustaminen lähtee yleisöstä ja kannattajista, sillä hehän
luovat otteluihin tunnelman ja
heitähän varten Veikkausliigaa pelataan.
Shefqi Kuqi,
jalkapalloilija:
– Laskeudun maahan käsieni
varassa, ja olen suorittanut
hypyn ainakin sata kertaa.
Opettelin sen uimassa käydessäni. En tekisi niin, jos pelkäisin loukkaantuvani.
Hannu Tuukkanen,
ex-Jokerien valmentaja:
– Ne, jotka eivät ole rippileirillä, lähtevät pelaamaan. Puolet
joukkueesta pääsee lastenlipulla delfinaarioon.
Michael Käld, naismaajoukkueen valmentaja:
– Väitän, että tämä joukkue on
kahden kolmen vuoden sisällä
parhaimmillaan. Nuoret tulevat mukaan ja nämä valkoset
ja kalmarit saavat vielä lisää
kokemusta. Tästä tulee kovatasoinen joukkue.
Marco Casagrande,
TPS:n kapteeni:
– Jokaisena päivänä La
Gazzetta dello Sport lehdessä
on toistakymmentä sivua menneistä tai tulevista koitoksista. Mikäli muuta kirjoitettavaa ei jostain syystä ole, sivuilla luetellaan, mitä ja kuinka
suuren annoksen kukin AC
Milanin pelaaja on syönyt tärkeän ottelupäivän aattona.
Heikki Miettinen,
HS:n kolumnisti:
– Kuinka monta pelaajaa Klubin junioriseurojen kautta on
maailmalle lähtenyt. Varovaisen arvion mukaan kymmeniätuhansia. Heistä ei näy
jälkeäkään katsomoissa, vaikka heidän jälkikasvunsa pelaa
HJK:ssa. Ei ole päässyt seurauskollisuus tarttumaan.
Tommi Grönlund,
HJK:n pelaaja:
Kun pelaa vähän heikommassa jengissä, niin jokainen voit-

Talvella nähtiin KPV:n harjoituksissa myös omista peleistään toipilaana ollut Juha Reini. Juhaa jututtavat Antti Ylimäki, Jorma Nikkanen ja KPV:n
ex-juniori Marko Kauppinen.

to on helvetin tärkeä ja tuntuu
tosi hienolta. Kun pelaat hyvässä joukkueessa ja voitat 10. kukaan ei edes tuuleta.
Steven Polack,
valmentaja:
– Englannissa sanotaan, että
pelaajat tekevät valmentajan.
Valmentaja ei tee pelaajia. Jos
pelaajat pelaavat hyvin, valmentaja on hyvä, jos pelaajat
pelaavat huonosti, valmentaja
on huono.
Robin Pronk,
Ajaxin juniorivalmentaja:
– Lapset tekevät paljon virheitä, mutta minulle ne antavat
tilaisuuden keskustella heidän kanssaan. Voin selittää,
mitkä ovat ratkaisut. Silloin
he voivat seuraavalla kerralla,
seuraavassa pelissä tehdä oikein. Se on lapsille tärkeää.
Me tarvitsemme virheitä, voidaksemme kehittää heistä parempia.

Marco Casagrande,
TPS:n kapteeni:
– En malta olla pohtimatta,
paljonko työnteko tai lähes
täysipäiväinen opiskelu kuitenkin haittaa pelaajauraa,
pelaajan kehittymistä? Fyysisesti opiskelu tai edes työnteko tuskin syö harjoittelusta tehoja, ja henkisesti ne on usein
koettu hyväksikin vastapainoksi, mutta millainen tosiasiallinen vaikutus pelkästään vaihtoehtojen olemassaololla on?
Jaana Venkula,
sosiaalipsykologi:
– Väkivaltaa käyttää se, jonka
pelitaidot eivät riitä kiperästä
tilanteesta selviämiseen pelaamisen avulla. Väkivalta on
aina tyhmyyden, heikkouden
ja taitamattomuuden osoitus.
Kari Paakkunainen,
valt.lis:
– Jalkapalloseura voi olla yksilökilpailun varaan viritetyn
yhteiskunnan ainoita mahdollisuuksia opetella ryhmätoiminnan solidaarisia, dynaamisia ja synergisia ulottuvuuksia, aukinaisesti, mielikuvituksella.
Tuuli Merkikoski-Silius,
OK:n opinto-ohjaaja:
– Urheiluoppilaitoksissa opiskelevat menestyvät opiskelussa eli he suorittavat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen
tutkinnon samoin arvosanoin
kuin normaalioppilaatkin, eivätkä opintoajat veny tarpeettomasti.

Edustusjoukkueen tärkeitä taustavoimina ovat valmentajat, Pekka
Kalliokoski ja Hannu Ritola.

Heikki Virkkunen,
Puotinkylän Valtin pj:
– Tiedän Helsingistä monta aika isoakin sueraa, joissa joukkueiden tilit ovat jonkun isän

nimissä. Se on edesvastuutonta, verottajan ohjeiden vastaista ja tapaa aina aiheuttaa ongelmia seuran sisällä.
Kari Hagfors,
ESLU:n pj:
– Minä kannatan kilpailua. Se
on lapsille ja kaikille muillekin
luonnollinen vietti. Siinä harkinnassa on menty liian pitkälle. Pelataan vain niin, että
sillä on vain yhdessäolon, ei lajin ominaistavoitteellisuuden
merkitys. Ei golfiakaan pelata,
että lyödään vain eikä lasketa
lyöntejä.
Riitta Hanganpää,
Ponnistuksen pj:
– Toivon liitolta ja piireiltä panostusta nimenomaan seuroissa tehtävään työhön. Liikeyritykset ovat liikeyrityksiä, mutta kaikkea ei voi tehdä yritysmaailman mallin mukaan.
Juha Vilkki,
testauspäällikkö:
- Meillä on entistä nopeampia
pelaajia. Tulokset ovat parantuneet selvästi kärkipäässä.
Ja jos haluaa menestyä, ei
joukkueessa voi olla enää kovin hitaita pelaajia. Huonoimmat ovatkin vähentyneet.
Mikko Härmä,
tutkimusprofessori:
– Fyysisen harjoituksen päättymisen ja nukahtamisen välillä pitäisi olla vähintään
kaksi tuntia. Kun ajatellaan
harjoitusvuorojen jakoa nuorten ja aikuisten välillä, niin
olisi syytä katsoa, että nuoremmilla olisi aikaisemmat
harjoitusvuorot kuin vanhemmilla. Vuorojaon ei pitäisi
mennä jossain nokitusjärjestyksessä vaan pikemminkin
ikäjärjestyksessä.

Kasper Hämäläinen,
TPS-pelaaja:
– Nuoret lupaukset pitäisi pitää ehkä hieman kauemmin
täällä Suomessa, sillä uskon,
että yleisö löytää myös sitä
kautta katsomoihin.
Futis-sanomat:
– Sateen liottaman alkukesän sadeosastoon kuuluu ilman muuta - valitettavasti tapaus Litmanen. Romuna
ulkomailla, romuna kotimaassa. Eikä näytä Litti
enää kiihottavan odotetulla
tavalla
yleisömagneettinakaan. Niin se loisto himmenee. Sitä paitsi ilmassa on
ollut vahvasti huijauksen
makua. Kuinkahan moni utelias jalkapallon ystävä on
pettynyt katkerasti, kun ei
ole edes vaihtopenkillä nähnyt vilaustakaan Litistä?
Tapio Suominen,
toimittaja:
– Se on niin iso laji ja koskettaa niin monia katsojia, eikä
juuri koskaan etukäteen tiedä,
miten pelissä käy. Haastavimmaksi lajin tekee se, että siinä
on 22 "liikkuvaa osaa", pitää
tietää keitä he ovat, mitä he
ovat saaneet aikaan ja miten
he pelaavat. Lisäksi pitäisi
ymmärtää peli, tietää, miten
se palapeli liikkuu.
Antti Muurinen,
maajoukkuevalmentaja:
– Tapa, millä olemme pyrkineet kehittämään peliä on se,
että pallo on meillä enemmän
minuutteina ja prosentteina
kuin se on perinteisesti ollut.
Paras tapa pelata voitosta on
pitää pallo omalla joukkueella.
Nykyfutiksessa jos antaa lelun
pois, sun on vaikea ottaa se takaisin.

