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Eli totta tuo otsikko pitää aivan sana-
tarkasti ja suururakan ovat toteutta-
neet Juha Vuorinen ja Markku Kasila. 
Kyseessä on ainutlaatuinen, jopa kan-
sainvälisestikin, tilastokirja jalkapalloa 
Suomen pääsarjatasoilla pelanneista - 
miehistä. Kirja ilmestyi keväällä sopi-
vasti täydentämään jalkapalloilumme 
100-vuotistapahtumia. 

Runsaat 350 sivua käsittävän kirjan 
esipuheen aloitus kertoo osuvasti sen, 
mistä on ollut kyse: ”Suomalainen jalka-
palloilu on yli 100-vuotisen historiansa 
aikana pyrkinyt menemään vauhdilla 
eteenpäin. 

Vauhti on ollut yleensä niin hurjaa, 
ettei juurikaan olla oltu kiinnostuneita 
siitä mitä on jäänyt taakse. Valoisalta 
siintävää tulevaisuutta vasten men-
neisyys on usein näyttäytynyt liiankin 
synkkänä.”

Sen laajempi kirjan sisältöön puut-
tuminen jääköön itse kunkin mielen-
kiinnon varaan, mutta on paikallaan 
sanoa syntyneen opuksen kuuluvan 
vähintäänkin jokaisen jalkapalloseu-
ran kirjahyllyyn. KPV:nkin pelimiehiä 
kirjasta löytyy kymmeniä alkaen Kalevi 
Ahosta ja päätyen Jarno Ziprukseen. 
Kirjaan on koottu kaikkien pääsarjassa 
vuodesta 1930 ja Ykkösessä vuodesta 
1973 pelanneiden urakehitys. Kyse on 
ollut todella valtavasta työmäärästä ja 
vaikeat lähtökodat ymmärtäen on hy-
väksyttävä mahdolliset puutteetkin, jos 
joku niihin kirjassa törmää.

Pallo-Veikon toimittajalla oli tilai-
suus kesällä saada vaihtaa ajatuksia 
kirjan toisen tekijän, valkeakoskelai-
sen Markku Kasilan kanssa. Olimme 
olleet yhteyksissä kirjan aineiston koko-
amisen aikaan ja sain välittää hänelle 
tietoja oman seuramme KPV:n pelaajis-

tosta ja ehkäpä vähän muustakin. Yh-
teistyön tuloksena heräsi ajatus koota 
jotain vastaavaa KPV:sta ja se työ on 
lupaavasti aluillaan.

Markku Kasila kertoi tilastokiinnos-
tuksen heränneen hänessä jo koulupoi-
kana. Jääkiekkoilun osalta tilastot ovat 
paremmassa kunnossa, mutta valkea-
koskelaista harmitti jalkapalloilun sur-
kea tilanne. Kipinä kirjan kokoamiseen 
tuli Juha Vuoriselta, joka kysyi Markku 
Kasilaa kaverikseen.

– Heti alkajaisiksi saatoimme to-
deta, että hankkeessa on ”jumalatto-
mat aukot”. Lähdemateriaalin lähes 
täydellinen puuttuminen osoittautui 
suurimmaksi ongelmaksi. Parhaaksi 
työvälineeksi muodostuivat lehdet ar-
kistoineen. Oikeastaan vain yhdessä 
seurassa, TPS:ssa, ovat pelaajatilastot 
kunnossa kaikilta pelivuosilta, jakaa 
Markku Kasila tunnustusta turkulai-
sille.

Kokemansa perusteella hän on oikea 
mies kertomaan, onko Suomessa jalka-
pallokulttuuria.

– Enpä tiedä, omaleimainen se aina-
kin on. Sarjajärjestelmiä on rukattu 
tiuhaan tahtiin, seurat ovat vaihtaneet 
nimiä ja fuusioituneet. Palloliitossa pe-
laajia koskevat arkistot ovat suurelta 
osin tuhoutuneet. Paniikkinappula on 
nyt ainakin pohjassa, että emme olisi 
menettämässä kaikkea siitä mitä on la-
jin parissa tapahtunut. Pitkäjännittei-
syyttä meiltä ainakin puuttuu. Omalla 
kohdallani seuraava jalkapalloilullinen 
haaste on koota kautta aikojen sarja-
taulukot III divisioonan tasolle saakka, 
raottaa Markku tulevaisuuttaan.

Iltapäivän kestäneen tapaamisen ai-
kana keskustelemme rakastamastamme 
lajista laidasta laitaan ja lopuksi piipah-

damme, häpeäksi Kokkolalle, runsaan 
5800 katselijan joukkoon katselemaan 
Jaron ja VPS:n ottelua. Pietarsaari oli 
paikkakunta, jonka kenttäolosuhteisiin 
Markku ei ollut vielä tutustunut.

– Suomalaisen jalkapalloilun ”läpi-
murtoon” en usko ainakaan lähitulevai-
suudessa, esimerkiksi vuoden säteellä, 
vihjaisee Markku ja samalla ilmeisesti 
tarkoittaen EM-karsintaa ja lisää, että 
taidollisesti meillä ei ole näköpiirissä 
uutta Jari Litmasta. Seuratoiminnassa 
on vielä paljon puutteita, on visioiden ja 
intohimon puutetta, tiivistää Markku 
Kasila.

Hän kertoo seuraavansa tiiviisti ko-
timaista jalkapalloilua, mutta tv-pelit 
jäävät vähiin. Avoin pelityyli on hänen 
mieleen ja hän näkee toivomisen sijaa 
myös jalkapallotoimittajien ammattitai-
dossa, jotka harvoin näkevät 0-0 päätty-
vässä pelissä hyvän pelin aineksia.

Tämän hetken parhaan suomalaisen 
jalkapalloilijan nimi tulee helposti il-
man tarkempia perusteluita, onhan 
kyse valkeakoskelaisesta jalkapallo-
miehestä: ”Valeri Popovits”.

Tuohon voi helposti kokkolalaisesta-
kin näkökulmasta yhtyä. 

– vote

Yli 7300 pelimiestä saatu kansien väliin

Markku Kasila on tehnyt suururakan ollessaan kokoamassa Pelimiehet-teosta.


