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Suomalaisen jalkapallon upea 
100-vuotisjuhlavuosi on pian 
takana. Kuten hyvä futiskausi 
konsanaan, se on pitänyt sisäl-
lään niin huikeita onnistumi-
sia kuin masentavia tappioi-
takin. 

Voiton ja tappion välinen 
ero on kiinni yksinkertaisista 
asioista. Roy Hodgson opetti 
huippujohtajan pieteetillä mitä 
perusasioihin keskittyminen 
tarkoittaa, ja ennen kaikkea 
keskittyminen niihin asioihin, 
joihin voi itse vaikuttaa. On 
turha murehtia loukkantumis-
ten takia puuttuvia pelaajia, 
säätä, tai huuhkajan lentora-
taa. Ammattilainen tekee töitä 
niillä välineillä, jotka käsillä 
ovat, ja tekee kaikkensa me-
nestyksen eteen. Usko ja toivo 
jätetään muille foorumeille. 

Vaikka Euro2008 lopputur-
naus jäi harmittavasti vain 
yhden maalin päähän, 2000-
luvun maajoukkue on jo nyt 
osoittanut olevansa ’voittava 
joukkue’. Se näkyy myös ti-
lastoissa: virallisissa MM- ja 
EM-karsintaotteluissa Muuri-
sen, Heliskosken ja Hodgsonin 
A-maajoukkueiden saldo on 
historiallinen 17-11-14 (voitot-

tasapelit-tappiot). Maailman 
kilpailluimmassa urheilula-
jissa tämä on hyvä suoritus. 

Hyvä pelaaja uskaltaa tehdä 
virheitä, erinomainen oppii 
niistä nopeasti ja kääntää 
menneet tappiot voitoksi. Hyvä 
joukkue käänsi yllättävän tap-
piotilanteen Azerbaidzhania 
vastaan voitoksi, ja kykeni ta-
sapäiseen suoritukseen maail-
maan huippuihin lukeutuvaa 
Portugalia vastaan. Erinomai-
nen joukkue nousee Saksan ja 
Venäjän ohi ja pelaa Etelä-Af-
rikassa 2010. 

Katsojille tarjottavien elä-
mysten lisäksi jalkapallo on 
harrastuksena hieno elämän-
koulu niin lapsille, nuorille 
kuin aikuisillekin. Peli ken-
tällä koostuu monien tekijöi-
den yhteensovittamisesta, ja 
yhä useammin myös moni-
kulttuurisuus on luonteva osa 
sekä seurojen että maajoukku-
eiden työtä ympäri maailman. 
Meillä kaikilla on opittavaa 
eri kulttuureista ja vaikutus 
on kaksisuuntainen: jalka-
pallolla on Suomessa merkit-
tävä rooli maahanmuuttajien 
hyvinvoinnissa, ja pelaajilla 
yhä tärkeämpi rooli maajouk-

kueidemme menestyksessä. 
Jo pelkkä vilkaisu A- ja U21 
maajoukkueiden nimilistoihin 
vahvistaa, että tämä positiivi-
nen vuorovaikutus on entistä 
tiiviimpi.

Suomen Palloliitto on valin-
nut missiokseen, eli olemas-
saolonsa päätarkoitukseksi, 
lyhyesti ja ytimekkäästi: ’Jal-
kapalloa jokaiselle’.  Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, 
että jokaisella suomalaisella 
on oikeus olla jalkapallotoi-
minnassa mukana omalla ta-
sollaan ja omalla tavallaan. 
Pelaajana tai valmentajana, 
erotuomarina tai huoltajana, 
vanhempana tai katsojana, 
harrastajana tai huippupe-
laajana. ’Jalkapalloa jokai-
selle’ missio perustuu myös 
yhdenvertaisuudelle; kaikilla 
on oltava mahdollisuus olla 
mukana toiminnassa suku-
puolesta, kyvyistä, rodusta, us-
konnosta tai muusta taustasta 
riippumatta. 

Olemme asettaneet itsel-
lemme myös erittäin kunnian-
himoisen vision. Unelmamme 
on olla Euroopan kymmenen 
parhaan jalkapallomaan jou-
kossa vuonna 2020, kaikilla 

toiminnan osa-alueilla. Mat-
kaa on vielä jäljellä ja pelejä 
voitettavana, mutta olemme 
päättäneet tehdä töitä tinki-
mättömästi ja johdonmukai-
sesti tuota unelmaa kohti. 
Uskomme, että koko suoma-
lainen jalkapalloperhe kokee 
unelman yhtä inspiroivana, 
ja on mukana viemässä Suo-
mifutista uusiin erinomaisiin 
suorituksiin. 

Seuraavan sadan vuoden his-
torian kirjoitus on jo alkanut, 
ja ensimmäinen luku pitäköön 
sisällään sekä miesten A-maa-
joukkueen kisamatkan Etelä-
Afrikan aurinkoon että naisten 
A-maajoukkueen menestyksen 
omissa EM-kotikisoissamme 
2009.

Kimmo J. Lipponen
 Suomen Palloliitto

Hyvästä erinomaiseen

Vuodenvaihteessa Palloliiton pääsihteerinä aloittava Kimmo J. Lippo-
nen on kirjoittanut oheisen tervehdyksen Pallo-Veikon lukijoille.

Suomen Palloliiton Keski-Poh-
janmaan piiri muutti kuluneen 
syksyn aikana omiin, viihtyi-
siin tiloihinsa. Toimisto sijait-
see hyvien kulkuyhteyksien 
äärellä Kokkolan keskustassa 
osoitteessa Kankurinkatu 6 A 1. 
Toimistolla työskentelee kolme 
rautaista jalkapallotoiminto-
jen ammattilaista: piirijohtaja 
Kari Mars, nuorisopäällikkö 
Craig Ramsay ja kilpailupääl-
likkö Sami Paavolainen. Piiri-
toimisto palvelee arkisin klo 
9.00-15.00. Piirijohtaja Mars: 
”Omat tilat ovat vuokratiloja 
edullisempi ratkaisu joka hei-
jastuu talus- ja maksupuolella 
myös seuroihinkin ja nyt meillä 
on todella toimivat tilat koko-
ustiloineen, toimivine yhteyksi-
neen ja lisäksi mm parkkitilaa 
löytyy lähistöltä vaivattomasti. 
Työssä viihdytään!”

Piirissämme on tällä hetkellä 
lisenssipelaajia 5141 kpl jossa 
on lisäystä viime vuoteen ver-
rattuna 105 pelaajan verran. 
Asukaslukuun suhteutettuna 
jalkapalloa harrastaa (lisens-
sejä) 4% keskipohjalaisista, 
mikä on valtakunnallisestikin 
mitattuna suuri luku. Tyttö-
futareiden määrä on voimak-
kaassa kasvussa (yht. 1326) ja 
tänä vuonna oli 184 tyttöpelaa-
jaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Poikapuolella tapahtui pu-
dotusta 114 pelaajan verran. 
Trendi on valtakunnallinen: 
nais- ja tyttöjalkapallo vetää 
tällä hetkellä erittäin hyvin. 
Piirissämme toimii 55 jalka-
palloseuraa joissa taas toimii 
yhteensä 328 joukkuetta. Ku-
riositeettina mainittakoon, 
että jalkapallo vetää harrasta-
jia yhtä paljon kuin muut lajit 
yhteensä. Tämä siis lisenssipe-
laajamäärillä mitattuna.

Piiri kokee voimakkaasti ole-
vansa mukana seuratoimin-
nan tukena ja piirijohtaja Mars 
sanookin ,että tällä hetkellä 
seurakentässä näkyisi olevan 
ongelmana seuratoimijoiden 
(valmentajat, huoltajat ja muut 
toimihenkilöt) rekrytointi. 
Piiri on omalta osaltaan tuke-
nut asiaa järjestämällä esim 
valmentajakoulutusta todella 
paljon, talviaikaan viimeiset 
3-4 vuotta. Piirijohtajan huoli 
on kuitenkin selvä: ” Tulemme 
mukaan kuvioon kun seurat 
ovat saaneet porukat toimin-
taan mukaan. Seurojen kovana 
tehtävänä on toimijoiden alku-
rekrytointi ja siihen kannattaa 
panostaa. Huolestuttavaa on 
se, että toimijat vähenevät ja 
sitä kautta seurat joutuvat mo-
nien toiminnallisten ongelmien 
eteen.”

Piirin henkilökunta näkee myös 

olosuhdekeskustelun ylläpitä-
misen tärkeänä tehtävänään. 
Piirissämme ollaan useilla 
paikkakunnilla tilanteessa, 
että tilanahtauden ja tilojen 
puuttumisen vuoksi nyky-
ään ympärivuotisena pyörivä 
jalkapalloharrastus jää liian 
vähille harjoitusolosuhteille. 
Esimerkiksi Kokkolassa ollaan 
melkoisen kestämättömässä ti-
lanteessa, koska kaupungista 
puuttuu lämmitettävä tekonur-
mikenttä joka mahdollistaisi 
Kippari-hallin pyhittämisen 
todella tärkeälle junioritoi-
minnalle. ”Aikuiset ulos läm-
mitettäville tekonurmikentille 
ja lapset halleihin”! 

Kari Mars kertoo, että esi-
merkiksi Pietarsaaren läm-
mitettävä tekonurmihanke 
ei tule ainakaan lähiaikoina 
toteutumaan, koska kuntata-
lous on niin tiukalla ja jalka-
pallokentät eivät välttämättä 

ole priorisointilistoissa kovin-
kaan korkealla. Pietarsaaren 
hankkeen kustannus kaupun-
gille olisi ollut 370 000 euron 
luokkaa, mutta rahaa ei tällä 
hetkellä ole näköpiirissä. Kok-
kolassa on käynnissä oma sta-
dionhanke joka etenee omaa 
rataansa. Toimittajan huo-
miona voisi kysyä Kokkolan 
kaupungin liikuntatoimelta, 
että onko lämmitettävän te-
konurmikentän sijoittaminen 
Santahakaan täysin utopisti-
nen ajatus? Kaukolämpöputki 
kulkee käytännössä urheilu-
puiston vierestä. Piirissämme 
kovin suosittu futsalharrastus 
painiskelee myös olosuhdeasi-
oiden parissa ja koko alueelta 
löytyy ainoastaan kaksi (2) 
liiton hyväksymää virallista 
areenaa: Uusikaarlepyy ja 
Kälviä. 

Nuorisopäällikkö Ramsay 
toivoo, että esimerkiksi Kok-
kolaan saataisiin pikaisesti 
uusia futsal-tiloja, koska 
muutoin on vaarana hyvän 
talviharjoittelulajin kuivettu-
minen. Piirissä toivotaan, että 
jalkapallon ja futsalin olosuh-
dehankkeet nähtäisiin kun-
nissa laajemmin kaikenlaista 
urheiluharrastustoimintaa ja 
myös koululiikuntaa palve-
levana toimintana eikä vain 
pelkkinä miinusmerkkisinä 
talouslukuina. Jalkapallo pyö-
rii ympäri vuoden!

 
Piirin väki haluaa aktiivisesti 
herättää myös erotuomarikes-
kustelun. Erotuomaritoiminta 
on lajin kehittymiselle vält-
tämätön edellytys ja nyt mm 
omassa piirissämme ollaan 
siinä tilanteessa, että tuoma-
ripuolen toimijoita ei ole riit-
tävästi laadukkaan peli- ja 
kilpailutoiminnan takaami-
seksi. Erotuomarirekrytointi 

on ollut paikoin todella nihkeää 
ja jalkapallostakin tunnettu 
”drop-out”-ilmiö on viiltänyt 
tuomaritoimintaan isoja lovia. 
Viime vuonna Pietarsaaressa 
järjestetylle erotuomarin pe-
ruskurssille osallistui 60 hen-
kilöä joista toiminnassa mu-
kana on tänä vuonna enää 1 
henkilö. Kokkolassa tänä syk-
synä järjestetylle peruskurs-
sille osallistui 23 henkilöä ja 
toivotaan, että saman verran 
on toiminnassa ensi vuonnakin 
mukana. 

Piirijohtaja Mars: ”Erotuo-
marin tehtävä on tänä päi-
vänä niin epäkiitollinen, että 
tulijoita on vähän eivätkä 
kenttien reunoilla nuoria 
erotuomarinalkuja sättivät 
katsoja / vanhemmat yhtään 
edesauta tilannetta. Meidän 
pitäisi yhteistyöllä seurojen 
kanssa saada rekrytoitua li-
sää motivoituneita tuomareita. 
Jääkiekon parissa tuomaritoi-
minnassa pyörii mukana pal-
jon entisiä pelaajia aivan va-
lioerotuomaritasolla saakka. 
Voisiko näin olla joskus jal-
kapallossakin? Erotuomari on 
tärkeä osa hienoa lajiamme ja 
ilman erotuomareita jalkapal-
lotoiminnan pyörittäminen on 
mahdotonta.” Nuoria, erotuo-
marin uraa pohtivia futareita 
Mars haluaa kannustaa mu-
kaan hyvän harrastuksen pa-
riin  ja sanoo, että piiri haluaa 
yhteistyössä seurojen kanssa 
tukea tuomaritoimintaa esi-
merkiksi pelinohjaajakurssien 
muodossa.

Piiritoimiston henkilökunta 
haluaa toivottaa kaikille jalka-
pallon parissa toimiville Hyvää 
Joulua ja Onnea Uudelle Vuo-
delle 2008!

Tapio Hakala

Palveluksessanne SPL Keski-Pohjanmaa

Edessä kilpailupäällikkö Sami Paavolainen, takana vas. piirijohtaja Kari 
Mars ja oik. nuorisopäällikkö Craig Ramsay.


