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Joukkueen kapteeni on tietyn-
lainen linkki pelaajien, valmen-
nuksen ja seuraorganisaation 
välillä sen lisäksi, että hänen 
tulee olla pelaajana esimerkil-
linen muulle joukkueelle. Näin 
määrittelee roolinsa Mika Läh-
derinne, joka kauden päätyttyä 
suostui valmentaja-Jamon kut-
suun ja liittyi KPV:n pelaajarin-
kiin. 

Mikan vahva pelaajatausta ja 
aikaisempi yhteistyö Jarmon 
kanssa olivat tekijöitä, jotka 
saivat Jarmon vakuuttuneeksi 
valinnastaan. Mikassa hän sai 
joukkueen alakertaan isähah-
mon ja pelaajan, joka pystyy 
ohjaamaan toisia. – Mikassa on 
johtajuutta ja nyt on päällikkö 
talossa. Hän on Urheilija ja ko-
van luokan pelimies, esimerkki 
nuorille ja hänen tulonsa nos-
taa KPV:ssa tekemisen tasoa, 

perusteli Jamo syksyllä Mikan 
tuloa.

KPV on Mikalle, liki 29-vuotias, 
jo kahdeksas seura, jonka edus-
tuspaidan hän pukee ylleen. 
Suomen maitokaupungissa Kiu-
ruvedellä jalkapallokärpänen 
pisti häneen 6-vuotiaana, kun 
isä vei poikansa purkamaan liiat 
energiansa Kiuruveden Palloili-
joiden toimintaan. 

Mukana olivat myös velipojat 
ja jo 14-vuotiaana hän pelasi 
ensimmäisen ottelunsa mie-
hissä ja Kolmosessa. Tästä ur-
keni ura, joka on vienyt miestä 
PK-37:n, WJK:n, Ratanoitten, 
KuPS:n, TP-47:n ja JIPPOn 
kautta Kokkolaan. Taakse on 
jäänyt 16 liigapeliä ja 94 Yk-
kösen ottelua sekä niissä kah-
deksan tehtyä maalia.

Fysioterapeutin ammattiin it-

sensä harrastuksen lomassa 
kouluttaneelta Mikalta on vai-
kea saada ongittua lajista ja 
muustakaan kielteisiä kom-
mentteja. Kokkolasta ja kokko-
lalaista on hänelle muodostu-
nut positiivinen kuva, juttusille 
on päästy ja juuri kaupungin 
pitkät jalkapalloperinteet oli-
vat yksi motiivi Kokkolaan tu-
lolle.

Mika veikkaa kauden sarjasta 
muodostuvan erittäin tasai-
sen. – Siinä ei ole ennakkoon 
ketään, jota voisi veikata kär-
keen enempää kuin lähtijäk-
sikään. Tulee paljon ristiinpe-
laamista ja pisteet ovat lujassa. 
Oma materiaalimme koostuu 
sekä kokemuksesta että nuo-
ruudesta ja joukkue lähtee sar-
jaan iskukykyisenä. Joukkueen 
vahvuudeksi näyttää harjoi-
tuspelien perusteella muodos-

tuvan puolustuspelaaminen. 
Rinki on kapea, mutta se voi 
olla myös hyvä asia, ellei tule 
paljon loukkaantumisia, kom-
mentoi Mika kesää avauspot-
kun alla.

– Jalkapallo on monipuolinen 
laji ja se on antanut minulle 
paljon hyviä kavereita ja hie-
noja kokemuksia. Otteluissa 
kokee jännitystä ja adrenaliini 
pääsee purkautumaan. Pelaa-
misen lisäksi teen jonkin ver-
ran fysioterapeutin hommia 
Kokkolassa ja olen mukana 
seuran juniorivalmennuksessa. 
Valmennustyö on se, joka tun-
tuu todennäköiseltä sitten, kun 
oma pelaaminen on takana-
päin. Koulutustasoni on tällä 
hetkellä B-tutkinto. 

– Lajin asema Suomessa voisi 
olla korkeampi, mutta meiltä 
puuttuu varsinainen jalkapal-
lokulttuuri, jos mennään tar-
kastelemaan asiaa aivan juuria 
myöten. Sen esteenä ei kui-
tenkaan ole se runsas lajikirjo, 
joka meillä vallitsee.  Pikku 
hiljaa osaamisemme kehittyy, 
mutta vielä on pitkä matka 
Keski-Euroopan tasolle. Eteen-
päin on vuosien myötä menty. 
Kyllä sen, meiltä vielä puuttu-
van, voittamisen kulttuurinkin 
joskus omaksumme. Suomalai-
nen jalkapalloilija on tunnolli-
nen, tekee työnsä ja tämä omi-
naisuus häneen on juurrutettu 
jo junioreissa.

– Mutta junioripalloilussa 
kaikki ei ole niin ruusuista, 
kuin se voisi olla. Väkeä toi-
minnassa on kyllä paljon, lah-

jakkaita nuoria tulee ja val-
mentajien osaaminen kehittyy 
koko ajan. Suurin ongelma 
on olosuhteissa. Yksi halli on 
Kokkolassa aivan riittämätön. 
Myös valmennuspuolelle olisi 
saatava, jos ei aivan päätoimi-
sia, niin ainakin osa-aikaisia. 
Lisäksi nyt vastuu on liian har-
voilla ja Mika yhtyy myös nä-
kemykseen, että kasvatustyöstä 
olisi kohtuullista saada sitä te-
keville muutakin kuin sanal-
lista tunnustusta. 

– Jos pelaajia pääsee isompiin 
seuroihin ja ansioihin, niin sitä 
kautta olisi toivottavaa saada 
lisää taloudellisia mahdolli-
suuksia myös seuratoiminnan 
kehittämiseen, näkee Mika ti-
lanteen.

Entä sitten oma tulevaisuus? 
– Vaikka aikaa ei kovin paljon 
ylimääräisiin harrastuksiin jää-
kään, niin ainakin EU-vaaleissa 
käyn äänestämässä, kuten on 
tapana ollut, mutta muuten 
politiikkaan en ole vielä tunte-
nut suurempaa mielenkiintoa. 
Kenelle ääneni annan, sitä en 
ole vielä päättänyt. Kesällä on 
pelaamisen ohella tarkoitus pe-
rehtyä kaupunkiin paremmin. 
Viikonloput olen talvikaudella 
pyrkinyt viettämään Joen-
suussa, missä vaimo työskente-
lee fysioterapeuttina. Ehkä sit-
ten joskus, kun valmennan, jää 
aikaa myös leppoisalle perhe-
elämälle, toivoo Mika, mutta 
lupaa niin itsensä kuin jouk-
kueenkin puolesta, että ensin 
pistetään parasta viheriöllä, ja 
siellä jokainen pelaaja antaa 
kaikkensa. 

vote

Sarjasta tulee tasainen –
ennakkosuosikit puuttuvat

Kapteeni-Mikan arvio:

Kapteeni Mika Lähderinteen ”komennossa” pelaa edustusjoukkue. 
Taustalla kapteeniosastoon kuuluva Niko Kalliokoski.

Valitse välittäjäsi harkiten. 
Saat enemmän.

Kun myyt tai ostat asuntosi meidän kauttamme, saat monipuolisia ja tuntuvia etuja. 
Uudet asiakasetumme auttavat sinua asunnonvaihtoon ja muuttoon liittyvissä asioissa 
sekä remontoinnissa, kodin sisustamisessa ja arjessakin.
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