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Parasta oli meininki

Ysikakkoset Espanjan auringossa
– Aivan mahtavaa! – Parasta
oli meininki! – Kovat treenit!
– Kivaa kavereitten kanssa!
– Hyvät ilmat! – Barcelona
– Sevilla peli oli siisti! vHyvät
peliolosuhteet! Carles Moline
oli huippuvalmentaja! vPaljon
näkemistä! Hyvät aallot! -Porukan loistava yhteishenki…
kommentoivat KPV 92:n pojat
syyslomalla toteutunutta jalkapalloleiriään Barcelonassa
ja Lloret de Marissa. Hyvää
kannatti odottaa, ja sen eteen
tehdä töitäkin.
Kun oikein kysymällä kysyy,
löytyy pientä kritiikkiä: hotellihuone ei ollut ihan unelma,
ruoka alkoi toistaa itseään,
muutamia sairastumisia: nyrjähdyksiä ja kuumetta ilmeni,
mutta kaiken kaikkiaan reissu
tuntui miltei ylittäneen kaikkien odotukset.
Leiriviikon aikana pojat
harjoittelivat sekä omien valmentajiensa että espanjalaisen Carles Molinen johdolla,
näkivät Camp Noulla Barcelona-Sevilla pelin noin 90
000 muun katsojan joukossa,
pelasivat itse Calellaa ja Cal
Aguidoa vastaan ja tutustuivat
kiertoajelulla Barcelonan nähtävyyksiin, mm. Gaudin Sagrada Familiaan. Vapaa-aikaa
ja harjoituksia tuntui olevan
sopivassa suhteessa. Altaalle
ja merenrantaankin ehdittiin
ja jopa rantajalkapalloa pelattiin vanhempien ja valmentajien kanssa muodostetuissa
sekajoukkueissa, eikä shoppailuakaan unohdettu. Kokkolan
katukuvassa komeilee matkan
ansiosta aika monta Barcelona
-paitaa, -huivia ja -pipoa. Eniten jännitystä aiheutti lentolakko. Joidenkin toiveissa tietenkin oli, että paluulento olisi
peruttu ja matka olisi saanut
muutaman lisäpäivän. Pääsimme kuitenkin turvallisesti
ja ajallamme kotimaahan, joka
oli matkamme aikana saanut
talvi-ilmeen.

Fair playn periaatteet
on opittu
Syyslomaviikko näytti aurinkoiset kasvonsa paitsi Bar-

celonan ja Lloret de Marin
auringon ansiosta, myös poikiemme sosiaalisten taitojen
puolesta. Saimme vanhempina
seurata tyytyväisinä joukkueen
saumatonta yhteispeliä niin
kentällä kuin matkan muissakin vaiheissa. Huoltajana
mukana ollut Raija Hirsikangas kertoi yllättyneensä siitä,
miten pojat tulivat toimeen
toistensa kanssa myös vapaaajalla. Pienempien porukoiden kokoonpano esimerkiksi
kaupungilla käydessä vaihteli
saumattomasti, eikä ketään
jätetty ulkopuolelle. Kuten sosiaalipsykologi, tieteen tutkija
ja intohimoinen jalkapallofani
Jaana Venkula on todennut,
fair play, reilu peli, alkaa teoista. Teoista syntyy taito. Toistetuista taidoista tulee tapoja,
persoona ja luonne.
Myös joukkueen valmentajat Matti Teerikangas ja Petri
Martikainen olivat tyytyväisiä
poikiimme ja leiriin: - Sekä urheilulliset että yhdessäololle
asetetut tavoitteet on saavutettu. Kauden päätteeksi järjestetty jalkapalloleiri kruunasi
pitkän yhteistyön. Joukkueen
johtaja Kaj Huuhka ja rahastonhoitaja Tuula Rannisto
yhtyivät kiitoksiin: -Kannatti
nähdä rahankeruun ja järjestämisen vaiva. Kaikin puolin
hyvä reissu. Tämän totesivat
myös mukana olleet Luokkalan Jari, Mäen Harri, Salmisen
Jaana ja Jussi, Biskopin Martin, Hujasen Ari, Rintapään Tapio ja Seikkulan Antero. Näkemistä ja kokemista riitti, eikä
ole pelkkä klisee, että matkailu
avartaa! He kiittelivät myös
poikien kielitaitoa: yllättävän
hyvin pojat selvisivät kouluenglannillaan esimerkiksi
kaupungilla pelipaitoja tinkiessään.
Vaikka Jalkapalloakatemia,
jossa vierailimme, kuulosti komealta, yksikään pojistamme
tuskin olisi sinne oikeasti
halunnut. Akatemiassa opiskelevien ”kykyjen” olot: peltihalliin ahdetut kerrossängyt
ja olemattomat sosiaalitilat,
keittiö- ja siivousvuorot kovien treenien lisäksi laittoivat
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poikamme ehkä ajattelemaan
kotona odottavia olosuhteita
ja arvostamaan myös koulunkäyntiään.

On aika
hiljaa kiittää
Omalta osaltani voin sanoa kokeneeni suurimman yllätyksen
aivan matkan viime metreillä.
Yöllä, kun Kokkolan ensimmäiset kyltit alkoivat tienposkessa näkyä, puhkesi joukkue
spontaanisti lauluun: ” On aika
hiljaa kiittää ja kättä puristaa,
nyt meidät yhteen liittää vain
muistojemme maa. Jäi jälki sydämiimme, jälki unelmiin, teille
lausumme nyt näkemiin…” Se
oli osoitettu Matille ja Petrille,
jotka olivat matkan aikana
kertoneet nyt jättävänsä joukkueen valmennuksen. Vaikka
laulun taiteelliset ansiot eivät
ehkä yltäneet kuorokilpailun
tasolle, se tuli suoraan sydämistä ja näytti myös saavuttaneen kohteensa. Haikealta
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tuntuu, myönsi Matti, joka on
valmentanut jalkapalloilijoita
20 vuotta ja tätäkin porukkaa
esikoululaisista lähtien.
Samaan lauluun haluan yhtyä myös jalkapalloilijan äitinä.
Petri ja Matti ovat jalkapallon
lisäksi opettaneet pojillemme
monia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, eikä reilu peli ole
niistä vähäisin. Pelin sääntöjä
on osattava noudattaa, ennen
kuin vaatii sitä muilta. Matille
ja Petrille ovat palloveikkojemme terveys, sekä fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi olleet tärkeitä siinä
missä kilpailullinen menestyskin.
Fair play uskoo urheilun
opettavan ihmistä voittamaan
ja häviämään. Tappion ja voiton hetket koulivat tunteiden
käsittelyyn. Reilua peliä ovat
yleviä periaatteita enemmän
pienet teot, jotka paljastavat
yrityksen tehdä väärän sijasta
oikein. Voitokas peli koostuu
erilaisten pelaajien toisiaan

täydentävistä taidoista. Jaana
Venkulaa edelleen siteeraten:
”Jos fair playn etiikka ei toteudu, itse urheilu syvässä merkityksessään katoaa. Jäljelle
jää erilaista viihteenomaista
pelleilyä, mutta ei tasavertaista kilpailua ja oman kunnon ylläpitävää paremmuuden
osoitusta. Hyvin ohjattu futis
tarjoaa siis hurskaita toiveita
ja ylevää filosofiaa paremmat
mahdollisuudet oppia myös elämän reilua peliä. Oikein tekeminen tuo iloa ja ilo on ihmisen
elämän tarkoitus. Reilu peli
kasvaa ihmisen ruumiiseen
pienten tekojen kautta ja automatisoituu tavaksi, joka vie
voittoon pelissä ja hyvään elämään pelin ulkopuolellakin.”
Auli Palosaari
jalkapalloilijan äiti
P.S. Lue ihmeessä: Venkula
Jaana: Fair play jalkapallon
sieluna ja käytäntönä. Atena
kustannus.
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