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Joukkuehenki, kilpailu, voi-
tontahto, strategiat sekä tak-
tiikat ovat tuttuja termejä 
Keski-Pohjanmaan ammatti-
korkeakoulun OivaAkatemian 
opiskelijoille.  Ne ovat arki-
päiväisiä sanoja noille toista 
vuotta liiketaloutta opiskele-
ville nuorille, jotka valmistuvat 
tradenomeiksi hieman vaihto-
ehtoisen oppimismenetelmän 
kautta. 

Seitsemästä tytöstä koostuva 
ryhmä on suuntautunut tii-
miyrittäjyysopintoihin, jotka 
koostuvat pääasiassa käytännön 
töistä, ei siis tavanomaisista 
oppitunneista ja luennoista. 
He toteuttavat yrityksiltä, yh-
distyksiltä ja muilta organisaa-
tioilta saatuja erilaisia toimek-
siantoja projektiluontoisesti ja 
oppivat liiketaloutta projek-
tien kautta. Erilaisiin taktiikoi-
hin ja strategioihin he ovat pe-
rehtyneet niin markkinoinnin, 
johtamisen kuin oman yritys-
toimintansakin kautta ja voi-
tontahto jatkuvasti kasvavan 
kilpailun myötä on luonnolli-
sesti kova. 

Toisen opiskeluvuoden keväällä 
nuo termit alkoivat saada kui-
tenkin täysin uusia merkityk-
siä, kun OivaAkatemia otti 
vastaan toimeksiannon Kok-
kolan Pallo-Veikoilta ja sen 
myötä jalkapallosta muodos-
tui iso osa opintoja. Naisjouk-
kueen liigaan nousun myötä 
KPV haluaa kehittää naisjalka-
pallolle omaa itsenäistä identi-
teettiä ja naisjalkapallon taakse 
tarvitaan nimenomaan naisia. 
OivaAkatemia sai tehtäväkseen 
järjestää vuoden aikana erilai-

sia naisille suunnattuja tapah-
tumia, joiden tarkoituksena on 
pääasiassa asenteisiin vaikut-
taminen ja positiivisten mieli-
kuvien luominen. Keväällä to-
teutetaan naisten foorumi ja 
syksylle OivaAkatemia suun-
nittelee kesätapahtumaa sekä 
syysgaalaa. OivaAkatemian jä-
senistä kaikki seitsemän ovat 
tyttöjä, joten naisenergia vir-
taa pitkälle jo pelkässä suun-
nittelussa.

Projektista päävastuussa ovat 
OivaAkatemian jäsenet Jonna 
Karhulahti ja Noora Tikka-
nen, joille projekti tarjosi ko-
via haasteita jo ensimmäisestä 
yhteispalaverista lähtien. Ty-
töistä kumpikaan ei ole alku-
jaan Kokkolasta, molemmat 
ovat muuttaneet paikkakun-
nalle opiskelupaikan takia ja 
siitä syystä Kokkolan jalkapal-
lokulttuuri oli aluksi täysin vie-
ras asia. Ulkopuolinen näkö-
kulma toi projektille sekä etuja 
että haasteita. Jossain määrin 
oli kuitenkin tiedettävä, mille 
pohjalle naisjalkapallon ima-
goa lähdettäisiin rakentamaan. 
Niinpä ensimmäiset projektivii-
kot kuluivatkin jalkapallon sa-
loihin ja KPV:n historiaan sekä 
toimintaan perehtyessä. Suu-
rena apuna siinä toimi Pallo-
Veikko –lehti, pääosin vuosilta 
1971 – 1979, jonne KPV:n nais-
jalkapallon historia sijoittuu. 
Taustoja ja ihmisiä tuntematta 
Pallo-Veikkoa luettiin niin seu-
rapiiripalstan jutuille naures-
kellen kuin valmentajien toi-
mintaa ihmetellen. Epäkohtiin 
ja –tietoisuuteen  saatiin apua 
sen ajan naisten joukkueen 

taktisena pelaajana tunnetulta 
Laila Myntiltä, silloiselta Sam-
mallahdelta.

KPV:n toimintaan perehtymi-
sen myötä OivaAkatemian ty-
töt ovat huomanneet, että 
jalkapallolla on paljon yhtäläi-
syyksiä liiketalouden opiskelun 
ja yritystoiminnan kanssa. Sa-

malla tavoin jalkapallon kanssa 
heidän tiimiyrittäjyysopintonsa 
koostuvat erilaisista rooleista, 
voiton tavoittelemisesta, yksi-
löllisyydestä ja yhteisöllisyy-
destä sekä ennen kaikkea toi-
mivan yhteispelin tärkeydestä. 
Toimivaa yhteispeliä tulee kui-
tenkin jokaisessa organisaati-
ossa rakentaa myös ulospäin 

ja kuten tytöt ovat oppineet, ei 
yrityskään voi toimia ilman sel-
keää identiteettiä ja verkostoja 
ympärillään. Samalla tavoin he 
rakentavat nyt imagoa ja iden-
titeettiä Kokkolan naisjalkapal-
lolle, jotta naisenergian turvin 
liigajoukkueen on helpompi 
vakiinnuttaa asemansa Suomen 
jalkapallon huipulla. 

Jalkapalloa liiketalouskäsitteillä

Joukkueen kapteeni Sara Myntti ja Oiva-akatemia opiskelijat Noora Tikkanen, vas ja Jonna Karhulahti raken-
tavat KPV:n liiganaisille taustaverkostoa.


