PALLOVEIKKO Syksy 2008

19

Hiljaiset valmentajat

Pohjois-Lontoossa tunnustetaan kumma kyllä punavalkoista, mutta vihreä sielläkin silti näyttää olevan
ykkönen.
dessa. Vaihtoja spekuloidaan
ja hyviä hankintoja mietitään
viikosta toiseen. Pukukopeissa
pulistaan ja treenien jälkeen
jäädään Kipparin nurkalle vaihtamaan viimeiset vinkit. Kaveriliigat ovat kehittäneet omia,
leikkimielisiä sisäisiä sääntöjä.
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Hiljaiset valmentajat. Noin otsikoi taannoin valtakuntamme
pääprinttimedian Helsingien
Sanomien Kuukausiliite. Juttu
kertoi siitä valtavasta suosiosta jonka Englannin Valioliigan lanseeraama Fantasy
Premier League-kilpailu on
Suomessa saavuttanut. Fantasy on netissä ”pelattava” kilpailu jonka konsepti toimii yksinkertaisuudessaan siten, että
kilpailijat kokoavat tietyllä rahasummalla itselleen joukkueen ja pistekertymät tulevat
pelaajien todellisten pelisuoritusten perusteella. Kyse on siis
asiantuntijuudesta sanan varsinaisessa merkityksessä. Fantasyssä ei pärjätä tuurilla.
Fantasy-pelaajia on maailmanlaajuisesti liki 1,8 miljoonaa joista suomalaisia vajaat
13 000. Suomalaiset ovat selkeästi Fantasyn parhaita pelaajia ja esimerkiksi Kokkolasta ja
KPV:sta löytyy omia sisäisiä liigoja joita järjestelmään voi perustaa ja näin kaveriporukoitten kesken voidaan kauden
päätteeksi katsoa, että kuka onkaan se todellinen valmentajaguru? Hesarin jutussa ihmeteltiinkin, että miksei Valioliigan
kriisijoukkueet jotka painiskelevat kokoonpano- ym ongelmien keskellä ottaisi yhteyttä
suomalaisiin Fantasy-valmentajiin? Asiantuntevat neuvot
olisivat taattuja.
Fantasy Premier League puhuttaa KPV:nkin junnuvalmentajien ja joukkueiden keskuu-
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KPV-liigan
kirjoittamaton
sääntö on selvä: Hanki Cristiano Ronaldo joukkueeseesi
niin tulet varmasti hylätyksi.
Säännön uhmaajia on toistaiseksi ilmaantunut satunnaisesti. Syytä tuohon ”kieltoon”
voidaan vain arvailla.
Fantasy-pelailu on kovinkin leikkimielistä, mutta miltei jokainen Fantasy-pelaaja
on jonkin englantilaisjoukkueen kannattaja. Niin allekirjoittanutkin. Arsenal on ja pysyy
ikisuosikkina, vaikka scousereiden psyykkaus ylittääkin
välillä inhimilliset rajat. Scousereita (Liverpoolin faneja) löytyy Suomesta uskomattoman
paljon. Kokkola tai KPV:n valmentajakaarti eivät tee poikkeusta asiassa. KPV:n A-junioreiden vastuuvalmentaja Hannu
Laakso on kannattanut Poolia jo 1980-luvun alkupuolelta
saakka. Hannusta tuli Pool-fani
Oulun Raatissa kun Liverpool
vieraili siellä pariinkin otteeseen ja täydet bussilastilliset
futisniiloja matkasivat Kokkolastakin OPS:n pelejä seuraamaan. Hannun ehdoton suosikkipelaaja kautta aikain on
elävä Liverpool-legenda Kenny
Dalglish. Tosifani on käynyt
joukkueensa kotistadionilla ja
niin on Hannukin kerran Anfieldin mahtavaa tunnelmaa
päässyt paikanpäälle todista-

maan. Myös Åstrandin Timo,
D13-poikien vastuuvalmentaja
tunnustaa punaista. Timppa on
pitkän linjan scouseri ja historia juontaa juurensa kauas
1970-luvulle. TV2 ja Aulis Virtanen niittasivat pojan tuolloin ruudun ääreen ja tähtipe-

laajia täynnä ollut Liverpool oli
luonteva valinta. Timpan suosikkipelaaja ei ole enää yllätys:
Kenny Dalglish tuntuu nauttivan suurta suosiota Pool-fanien keskuudessa. Timo ei ole
vielä Anfieldille asti päässyt,
mutta on nähnyt Poolin vieraspelejä niin Englannissa kuin
Suomessakin. Kari Vanhakangas, A-junnujen valmentaja tekee piristävän poikkeuksen ja
tunnustautuu äärimmäisen kovaksi Leedsin mieheksi. ”There
is only one United, Leeds United!” Noilla sanoilla Leedsin Alf
Inge Håland lähetti terveisiä
häneltä törkeällä taklauksella
jalan katkaisseelle Manchester
Unitedin Roy Keanelle. Roy ei
pistänyt vastaterkkuja, kumma
kyllä. Karin Leeds-kannattajuus
juontuu myös kauas 1970-luvulle. Leeds oli tuolloin kova
nippu hyviä pelaajia ja joukkue
vain yksinkertaisesti miellytti.
Karin suosikkipelaajia on kertynyt vuosien varrelta useita: Peter Lorimer, Alan Clarke, Tony
Yeboah ja monta muuta. Karilta on vielä Leeds livenä näkemättä, mutta suunnitelmat
moisen puutteen poistamiseksi ovat olemassa. Asia hoidetaan pois päiväjärjestyksestä
lähivuosina.
Kuluvaa kautta on vielä yli
puolet jäljellä ja mestari on selvillä vasta toukokuussa. Niin
Valioliigassa kuin Fantasy Premier Leaguessakin. Käykää tutustumassa: www.fantasy.premierleague.com.

