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Seuraavat lainaukset on kerätty 
maan parhaasta piirilehdestä, 
Helsingin ja Uudenmaan piirien 
”90-min” – lehdestä.

Peter Kopteff, jalkapalloilija:
– On vaikea katsella omaa elä-
määnsä ulkopuolisen silmillä. 
Pelaaja elää tätä hetkeä ja te-
kee sellaisia päätöksiä, jotka 
tuntuvat juuri nyt oikeilta. En 
usko, että monikaan pelaaja nä-
kee asiat yhtä mustavalkoisina 
kuin ulkopuoliset.

Roy Hodgson, päävalmentaja:
– Nuorten pelaajien valmenta-
jilla ja vanhemmilla on vastuu 
kertoa asioiden todellinen laita 
agenttien hätyytellessä. Ei 
pelaajaa tarvitse kieltää läh-
temästä, mutta hänen pitäisi 
saada mahdollisimman totuu-
denmukainen kuva siitä, mitä 
tuleman pitää.

Thomas Lyth, SvFF, Ruotsi:
– Tiedämme kaikki, että pelaa-
minen nuorten maajoukkueissa 
ei merkitse mitään tulevaisuu-
den uraa ajatellen. Pelaajat  ke-
hittyvät sekä fyysisesti että hen-
kisesti niin eri vauhdilla, että 
nuorten maajoukkueet eivät ole 
oikeastaan mikään mittari. 

Timo Marjamaa, 
jalkapalloilija:
– Liigan yleisökeskiarvon uupu-
maton seuraaminen muistuttaa 
jo jatkuvalla laihdutuskuurilla 
olevan naisen vaakalukemien 
tiedotuspolitiikkaa. Pienimmät-
kin lukujen parantumiset ilmoi-
tetaan samaa ylpeyttä puhkuen 
kuin laihduttaja olisi mahtunut 
tuumakokoa pienempiin fark-
kuihin.

Kari Laukkanen, 
Nurmijärven JPS:
– Kun valtaosa kunnan jalka-
palloilijoista on yhden seuran 
sisällä, kilpailu pelaajista on 
vähentynyt. Hallintokuluissa 
on paljon synergiaetuja, ja nyt 
meillä on mahdollisuus keskit-
tyä valmennustason nostami-
seen.

Pekka Clewer, FC Viikingit:
– Siinä vaiheessa, kun hyvänolon 
tunne hiipii puseroon, ollaan jo 
taantumassa. Kaipaamme suo-
malaiseen futikseen enemmän 
työtä pelkäämättömiä vastuun-
kantajia.

Kimmo J. Lipponen, 
apulaispääsihteeri, SPL:
– Oma ohjenuorani on ollut, 

että on oikeus esittää kritiik-
kiä, jos kyseiseen aiheeseen on 
vähintään yksi parannusehdo-
tus.

Michel Platini, 
ex-jalkapalloilija:
– Jalkapallo on enemmän peli 
kuin tuote, enemmän näytös-
kappale kuin liikeyritys.

Taneli Haara:
– On liian helppoa syyttää 
Kaikki Pelaa – ohjelmaa, koska 
sitä voi tulkita haluamallaan 
tavalla. Samalla tavalla on liian 
helppoa vetäytyä sen suojaan ja 
todeta, että kaikki on hienosti, 
muutoksia ei tarvita.

Marko Saloranta, 
valmentaja, FC Honka:
– Positiivinen palaute on to-
della tärkeää. Palautteen anta-
minen on meidän suomalaisten 
suurimpia ongelmia. Jos näette 
yksittäisiä hyviä suorituksia, 
antakaa palautetta. Pelaaja 
tulee seuraaviin treeneihin 
motivoituneena. Hän tietää 
osaavansa jotain hyvin ja ha-
luaa oppia lisää.

Tommi Orismaa, Skotlanti:
– Pelejä arvostetaan täällä pal-

jon enemmän kuin Suomessa. 
Pelipäivä on aina suuri päivä. 
Peli on kaikki kaikessa. Jopa 
ihan amatöörijunnuissa ka-
vereilla on kravatit ja suorat 
housut matsiin tullessa.

Sami Lindström, 
PuiU, valmentaja:
– Meillä pelaajat maksavat itse 
pelaamisestaan neljänneksen ja 
työkeikoilla rahoitetaan toinen 
neljännes. Sponsorit pelastavat 
budjetistamme jäljelle jäävän 
leijonan osan. Seuralta kun ei 
miesten puolelle tukea tule.

Erkka V.Lehtola, Nappula- 
Klubin päävalmentaja:
– Pumppaamalla lisää sykettä 
harjoituksiin myös taidot ke-
hittyvät: ”taistelutantereella” 
on pakko oppia hallitsemaan 
pallo pienemmässä tilassa, ly-
hyemmässä ajassa, entistä il-
keämmän vastustajan iskiessä 
iholle.

Pertti Kemppinen, 
juniorivalmentaja:
– Kun lapset eivät liiku, heidän 
hermostonsa ei kehity luonte-
vasti. Vain harva nykyisistä 
futisjunnuista on hermostol-
lisesti riittävän herkkä sekä 

kestää fyysistä rasitusta.

Jari Möykky, FC POHU, 
nuorisopäällikkö:
– Mielestäni on ihan turhaa, 
että pienet seurat riutuvat ja 
taistelevat olemassaolostaan. 
Yhteistyöllä saisimme enem-
män puhtia toimintaan ja ko-
vempia joukkueita jokaiseen 
ikäluokkaan. Nämä yhteis-
työajatukset eivät kuitenkaan 
Suomessa yleensä etene suun-
nittelua pitemmälle.

Marko Viitanen, 
nuorisopäällikkö, SPL:
– Kun pelissä tunteet usein 
kuohuvat, lapset tarvitsevat 
aikuisten tuen tunteiden kä-
sittelyyn. Olemme myös ha-
vainneet, että kielenkäyttö on 
ongelma jalkapalloilussa, var-
masti myös muissa lajeissa. 
Urheilussa on tärkeää oppia 
hallitsemaan tunteita.

Mervi Murto, äidinkielen 
opettajain liiton pj:
– Sanat itsessään ovat vain sa-
noja, lopullisen merkityksensä 
ne saavat siitä, missä yhtey-
dessä ja mihin tarkoituksiin 
niitä käytetään. Puhuvathan 
papitkin perkeleestä.

Pelimiesten pohdintoja
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