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Kevät on tullut monessakin 
mielessä hyvin keikkuen tänä 
vuonna. Huhtikuun lopulla 
näiden rivien naputtelua aloi-
tellessani – tosin jo peipposen 
ja västäräkin nähneenä - näyt-
tää, että muutosta ei ole odo-
tettavissa aivan pian. Ei vain 
sään, vaan myös jalkapalloilun 
osalta. Tuon väittämän voi pe-
rustella muutamalla tosiasi-
alla. 

Kansainvälinen jalkapalloilu 
ainakin median (tv+lehdistö) 
tietojen perusteella on elänyt 
pysähtyneisyyden tilassa. TV-
kuvan perusteella katsomot 
ovat olleet likipitäen täynnä 
vain Saksassa, Englannissa ja 
Espanjan muutamissa huip-
puotteluissa. MM-Italiassa 
omat sisäiset ongelmat ovat 
rokottaneet rajusti seurojen 
budjettitavoitteita. Oma A-
maajoukkue vaipui EM-karsin-
nassa entiselle tasolleen eikä 
muidenkaan maajoukkueiden 
esityksissä ole aihetta suurem-
piin riemunkiljahduksiin. Eikä 
nähty tasokaan ole piristänyt. 
Helposti on voinut ottaa noko-
set kesken pelin ja varmistaa 
uusintalähetyksestä, ettei mi-
tään korvaamatonta jäänyt 
näkemättä suorassa lähetyk-
sessä.

Rehellisesti on tunnustettava, 
että seurassamme oma pesäkin 
on jättänyt talvikauden osalta 
monia kysymyksiä odottamaan 
toimintavuoden näyttöjä. Kun 
on tullut eläneeksi jo yli puo-
len vuosisadan ajan näissä 
kuvioissa, niin ainakin yrittää 
hyväksyä tämän aaltoliikkeen. 

Jos viime kausi – cup-menes-
tystä lukuun ottamatta - oli 
jonkinasteista suvantovaihetta, 
niin nyt olisi lupa odottaa nou-
sua aallokossa ylemmäksi. Tuo 
toive suuntautuu ensimmäi-
seksi edustusjoukkueeseen. 
Myös B-nuoriin ja 1992–synty-
neiden joukkueisiin kohdistuu 
oma mielenkiintoni suurin odo-
tuksin. Toisillakin joukkueilla 
ja seuran muilla toimintayksi-
köillä on lupa tuottaa mielihy-
vän hetkiä - niitä keneltäkään 
erikseen pyytämättä.

* * *

Etten jättäisi kovin epävarmaa 
ja pessimististä kuvaa ajatuk-
sistani, niin kerrottakoon pari 
myönteistä seikkaa, jotka ovat 
kohottaneet mielialaa. Sain 
kauden alla tilaisuuden ju-
tella edustusjoukkueen uuden 
valmentajan Hannu Tourun 
kanssa. Osan niistä ajatuksista 
olen pyrkinyt tallentamaan 
toisaalle tässä lehdessä. Tuo 
haastattelutuokio loi mieleeni 
kuvan valmentajasta, jolla on 
jalkapalloilun koko kirjosta 
erittäin selkeät, realistiset ja 
rakentavat visiot. Toivon mu-
kaan hän saa nämä näkemyk-
sensä nähdä toteutuneena niin 
pelaajissa kuin muussakin seu-
raorganisaatiossa.

Valmentamiseen liittyy toi-
nen hyvää oloa tuottanut ha-
vainto. Olen talven mittaan 
ollut läheisessä yhteistyössä 
´92-syntyneiden poikien taus-
tajoukkojen kanssa ja saanut 
kuulla kuinka hyvin se ryhmä 
on valmistautunut tuleviin koi-

toksiin ja vähän muuhunkin. 
Yhteishenkeä on pumpattu 
hakemalla oppia Barcelonasta 
ja tekemällä runsaasti talkoita 
kaiken suunnitellun toteutta-
miseksi. Sokerina pohjalla on 
ollut se, että joukkueen val-
mennuksesta vastaamaan Kaj 
Huuhka ja kumppanit ovat 
onnistuneet saamaan vahvan 
ryhmän mittavan pelaajauran 
omaavia. Nimet Juha Reini, 
Hannu Ypyä, Tapani Moila-
nen ja Sebastian Tuukkanen 
kertovat riittävästi ja tässä 
”hankinnassa” on mallia muil-
lekin ikäluokille. Kokeneitten 
pelimiesten tietoja olisi vielä 
enemmän saatava hyödynnet-
tyä juniorille kuin, että he tyy-
tyisivät vain jäähdyttelemään 
alimmilla sarjatasoilla. En ha-
lua tuomita sitäkään, mutta 
sadat tulevaisuuden ”Hamit, 
Kipparit, Gunut jne” odottavat 
kokemuksen siirtämistä uusille 
pelaajapolville.

* * *

Hienoisen pettymyksen on 
tuottanut se kuulemani ja 
kokemani seikka, että monet 
vanhemmat eri joukkueissa 
ovat valmiimpia maksamaan 
pankkisiirroilla lapsensa har-
rastuksesta aiheutuvat kulut 
kuin osallistumaan esimerkiksi 
yhteisiin talkooprojekteihin. 
Näen näissä kokoontumisissa 
rahan keräämisen lisäksi mer-
kittävänä seikkana sen, että 
niissä on mahdollisuus luoda 
uusia ihmissuhteita ja niissä 
kokouksissa voi viestittää toivo-
muksia niin oman pojan/tytön 
joukkueesta vastaaville kuin 
myös seuran johdolle. Vai onko 
pakko hyväksyä, että aikaa ei 
ole ja seuran toimintaan luote-
taan ilman tapaamisiakin?

Kokemuksesta tiedän, että sa-
maa ongelmaa on muidenkin 
alojen yhdistyksissä, ei vain ur-
heilussa. Kalja/viina, tv, netti, 
ravintolat ja paksummat ra-

halompakot ovat valitettavasti 
ottaneet aikaisemmin yhdistys-
toiminnalle annetun ajan.

* * *

Saatuani vihiä, että nuorten 
toimintaan on Palloliitossa 
kehitelty ”Operaatio pelisään-
nöt”, tutustuin niihin – tosin 
pintapuolisesti – Palloliiton 
sivustoilta. Innostukseni ei 
paljon lisääntynyt enkä nyt ih-
mettele, jos jatkossa on vaikea 
saada valmentajia, varsinkaan 
entisiä pelimiehiä mukaan. 
Useimmat asiat ovat itsestään 
selvyyksiä ja ne voidaan hoi-
taa, ja ovat hoidettukin ilman 
paperisotaa. Kieltämättä jäi 
vaikutelma, että onkohan taas 
kehitelty asia tyyliin ”Kaikki 
pelaa”, jota ei kuitenkaan voida 
valvoa sen hengen mukaisesti, 
jota tavoitellaan. Valitettavaa, 
että plankettien täyttö ja ja-
kelu ovat lisäksi edellytys kil-
pailutoimintaan pääsemiselle. 
No, työllistetäänhän tälläkin 
taas jonkun kanslistin ajan-
käyttöä.

KPV:n juniorijaosto tuotti ai-
koinaan tavallaan edelläkä-

vijäseurana oman ”aapisen”, 
jossa kattava osio Vihreä aalto 
sopii juniorivalmennuksen 
perusaineistoksi edelleenkin. 
Tiettävästi juniorijaostossa 
on Antti Ylimäen johdolla val-
mistumassa asiasta uusittu ja 
ajantasaistettu painos. Hienoa. 
Toivottavasti se saadaan pian 
jakeluun ja kulutettavaksi.

* * *

Jossakin yhteydessä ennen kau-
den avausta verrattiin Pallolii-
ton nykytoimintaa ”Hyvä Veli” 
järjestöksi. Kieltämättä viime 
ajat ovat sillä suunnalla olleet 
tietynlaista nukahtaneisuuden 
aikaa. Masensikohan tappio 
Bakussa azereille niin paljon? 
Alakuloisuus on mielestäni hei-
jastunut myös parhaiden pelaa-
jien lausunnoista, sikäli mikäli 
toimittajat ovat ne kirjanneet 
oikein. Tuntuu kuin Veikkaus-
liiga olisi ottanut suuremman 
roolin, kuin vain 14 joukkueen 
asiat. 

Veikkausliigan isännän rooli tu-
lee näkyvästi esiin sarjaohjel-
missa. Pelejä pelataan milloin 
minäkin viikon päivänä eikä 
sarjataulukosta saa kunnon 
kuvaa ennen kuin pari kier-
rosta ennen kauden päätöstä. 
Tällä on heijastusvaikutuksia 
myös liiton muuhun kilpailu-
toimintaan ja yleisön mielen-
kiintoon lajiamme kohtaan. 
Rahan ehdoilla tietysti asioita 
näin järjestellään, kun pitää 
saada monopoliyhtiön kaikkiin 
peleihin riittävästi kohteita. 

* * *

Lopuksi sitten ojennan tämän 
kolumnin ruusu. Se lähtee Yrjö 
Lautelalle Helsinkiin. Hän oli 
pääarkkitehtina Suomen Pal-
loliiton 100-vuotisjuhlakirjan 
”Rakas jalkapallo” teossa. Tuli-
pahan opus, jonka hankkimista 
suosittelen. Se ei ole historia-
kirja eikä historiikki, mutta 
kookas kirja pitää sisällään 
445 sivua paljon tietoa suoma-
laisesta jalkapalloilusta. Van-
hempi kokkolalainen muistaa, 
että Yrjö Lautela asui monet 
opiskeluvuotensa Kokkolassa, 
koska isä oli puolustusvoimien 
palveluksessa. Elämäntyönsä 
Yrjö Lautela on tehnyt Ylellä, 
paljolti ulkomaantoimituk-
sessa. Juhlakirjaa suosittelen 
myös siksi, että Kokkola on 
siinä menestykseensä nähden 
ainakin kohtuullisesti esillä 
niin sanoin kuin kuvin. Ym-
märrettävästi kuitenkin. 

vote

 Lipan                alta

Tämän kuvan toivoisi olevan muisto menneiltä ajoilta, mutta aivan 
niin se ei ole. Eri syistä johtuen edelleenkin nurmikenttiä suljetaan sil-
loin tällöin.
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