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Jalkapalloa liiketalouskäsitteillä
Joukkuehenki, kilpailu, voitontahto, strategiat sekä taktiikat ovat tuttuja termejä
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun OivaAkatemian
opiskelijoille. Ne ovat arkipäiväisiä sanoja noille toista
vuotta liiketaloutta opiskeleville nuorille, jotka valmistuvat
tradenomeiksi hieman vaihtoehtoisen oppimismenetelmän
kautta.
Seitsemästä tytöstä koostuva
ryhmä on suuntautunut tiimiyrittäjyysopintoihin, jotka
koostuvat pääasiassa käytännön
töistä, ei siis tavanomaisista
oppitunneista ja luennoista.
He toteuttavat yrityksiltä, yhdistyksiltä ja muilta organisaatioilta saatuja erilaisia toimeksiantoja projektiluontoisesti ja
oppivat liiketaloutta projektien kautta. Erilaisiin taktiikoihin ja strategioihin he ovat perehtyneet niin markkinoinnin,
johtamisen kuin oman yritystoimintansakin kautta ja voitontahto jatkuvasti kasvavan
kilpailun myötä on luonnollisesti kova.
Toisen opiskeluvuoden keväällä
nuo termit alkoivat saada kuitenkin täysin uusia merkityksiä, kun OivaAkatemia otti
vastaan toimeksiannon Kokkolan Pallo-Veikoilta ja sen
myötä jalkapallosta muodostui iso osa opintoja. Naisjoukkueen liigaan nousun myötä
KPV haluaa kehittää naisjalkapallolle omaa itsenäistä identiteettiä ja naisjalkapallon taakse
tarvitaan nimenomaan naisia.
OivaAkatemia sai tehtäväkseen
järjestää vuoden aikana erilai-

sia naisille suunnattuja tapahtumia, joiden tarkoituksena on
pääasiassa asenteisiin vaikuttaminen ja positiivisten mielikuvien luominen. Keväällä toteutetaan naisten foorumi ja
syksylle OivaAkatemia suunnittelee kesätapahtumaa sekä
syysgaalaa. OivaAkatemian jäsenistä kaikki seitsemän ovat
tyttöjä, joten naisenergia virtaa pitkälle jo pelkässä suunnittelussa.
Projektista päävastuussa ovat
OivaAkatemian jäsenet Jonna
Karhulahti ja Noora Tikkanen, joille projekti tarjosi kovia haasteita jo ensimmäisestä
yhteispalaverista lähtien. Tytöistä kumpikaan ei ole alkujaan Kokkolasta, molemmat
ovat muuttaneet paikkakunnalle opiskelupaikan takia ja
siitä syystä Kokkolan jalkapallokulttuuri oli aluksi täysin vieras asia. Ulkopuolinen näkökulma toi projektille sekä etuja
että haasteita. Jossain määrin
oli kuitenkin tiedettävä, mille
pohjalle naisjalkapallon imagoa lähdettäisiin rakentamaan.
Niinpä ensimmäiset projektiviikot kuluivatkin jalkapallon saloihin ja KPV:n historiaan sekä
toimintaan perehtyessä. Suurena apuna siinä toimi PalloVeikko –lehti, pääosin vuosilta
1971 – 1979, jonne KPV:n naisjalkapallon historia sijoittuu.
Taustoja ja ihmisiä tuntematta
Pallo-Veikkoa luettiin niin seurapiiripalstan jutuille naureskellen kuin valmentajien toimintaa ihmetellen. Epäkohtiin
ja –tietoisuuteen saatiin apua
sen ajan naisten joukkueen

Joukkueen kapteeni Sara Myntti ja Oiva-akatemia opiskelijat Noora Tikkanen, vas ja Jonna Karhulahti rakentavat KPV:n liiganaisille taustaverkostoa.
taktisena pelaajana tunnetulta
Laila Myntiltä, silloiselta Sammallahdelta.
KPV:n toimintaan perehtymisen myötä OivaAkatemian tytöt ovat huomanneet, että
jalkapallolla on paljon yhtäläisyyksiä liiketalouden opiskelun
ja yritystoiminnan kanssa. Sa-
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malla tavoin jalkapallon kanssa
heidän tiimiyrittäjyysopintonsa
koostuvat erilaisista rooleista,
voiton tavoittelemisesta, yksilöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä sekä ennen kaikkea toimivan yhteispelin tärkeydestä.
Toimivaa yhteispeliä tulee kuitenkin jokaisessa organisaatiossa rakentaa myös ulospäin

ja kuten tytöt ovat oppineet, ei
yrityskään voi toimia ilman selkeää identiteettiä ja verkostoja
ympärillään. Samalla tavoin he
rakentavat nyt imagoa ja identiteettiä Kokkolan naisjalkapallolle, jotta naisenergian turvin
liigajoukkueen on helpompi
vakiinnuttaa asemansa Suomen
jalkapallon huipulla.

