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Mistä
jalkapallossa
on kysymys?
Se yhdistää meitä, herättää iloa ja
surua. Se antaa onnistumisia, ystäviä,
upeita hetkiä ja jännitystä.
Jos joku jossain unohtaa tämän, ei
anneta sen häiritä meidän futishetkiä.
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pääkirjoitus
Kari Uotila
Pistemenetykset käyttöön
Keskitalvi ja alkukevät
ovat olleet lisenssiturbulenssia,
josta jalkapalloväki on ollut ihmeissään. Media ja monet asianosaiset ovat hämmennystä tehokkaasti ulostuloillaan lisänneet, samalla kun lisenssikomiteat ovat
muun muassa salassapitosäännösten takia joutuneet pitämään tiukkaa tiedotuslinjaa. On muistettava,
että lisenssijärjestelmät ovat kaikkien etu. Ne ovat työkaluja, joilla
halutaan turvata laadukas toiminta ja sarjojen läpivieminen ilman
talous– tai muita kupruja. Niiden
määräyksistä ei voida lipsua. Riippumattomilla lisenssikomiteoilla
ei ole mitään mahdollisuutta eikä
syytä tehdä muuta kuin noudattaa
yhdessä sovittuja sääntöjä ja periaatteita.
Moni varsinkin Oulun suunnalla on toivonut, että liittohallitus
tai jopa puheenjohtaja näyttäisi lisenssikomiteoille kaapin paikan
ja tekisi niiden ohi ratkaisuja. Tämä ei nyt vain ole mahdollista, kuten liittohallitus on yksimielisesti
todennut. Monet seurat ovat tehneet asiat huolella eikä olisi oikein
heitä kohtaan, mikäli yhdessä sovituista määräyksistä ja ehdoista
lipsuttaisiin muiden osalta.
Lisenssijärjestelmä on kaikkien
niiden seurojen etu, jotka pelaavat
ja tulevat pelaamaan asianomaisilla sarjatasoilla. Kehittämistä on
jatkettava, ja lisenssijärjestelmät
tullaan tarkistamaan jo kaudelle
2012. On välttämätöntä, että seuroilla on keskeinen rooli muutoksia valmisteltaessa. On arvioitava
lisenssimääräysten sisältöä, aikataulutusta, rakennetta ja myös laiminlyöntien seuraamusjärjestelmää.

Sisä
huhtikuu 2011

rauksiin on puututtava mahdollisen lisenssiepäämisen, uhkasakkojen ja huomautusten lisäksi
määräämällä pistemenetyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että seura, joka laiminlyö määräaikoja tai muita lisenssimääräyksiä, mutta jonka
laiminlyönnit eivät aiheuta lisenssin epäämistä, joutuu aloittamaan
sarjan takamatkalta. Tätä mahdollisuutta ei ole tähän
mennessä käytetty,
mutta jatkossa syytä
käyttää. Ehkäpä esimerkiksi kymmenen
pisteen takamatkan
mahdollisuus sarjan
alussa toisi jo ennalta jäntevyyttä hakemuksen hoitamiseen
kauden 2012 osalta.
Toivon avointa keskustelua, myös tästä
ideasta.

”Ehkäpä kymmenen pisteen
takamatkan
mahdollisuus
sarjan alussa
toisi jäntevyyttä hakemuksen
hoitamiseen.”

Kädessäsi on uudistunut 90
minuuttia -lehti. Lue, arvioi ja anna niin hyvää kuin moittivaakin
palautetta, jos aihetta on. Lehti on merkittävä osa viestintäkokonaisuuttamme. Toinen osa on
sähköisen viestinnän uudistus, joka on tarkoitus saada valmiiksi kesään mennessä. Parin vuoden työn
jälkeen uskon, että piirimme ovat
myös viestinnässä ykkösiä jalkapalloperheessämme. On muistettava, että kokonaisuuteen liittyy
myös jalkapallon lisääntyvä näkyminen piirimme alueella myös
muissa lehdissä. Näin tavoitamme uutta kosketuspintaa kuningaslajille ja tuemme pelaajamäärän kasvua. Vaikka 90 minuuttia
-lehteä ei enää postiteta pelipassin omaaville, on kaikilla mahdollisuus lukea lehti kätevästi sähköisessä muodossa tai tilata se erikOngelma on ollut joidenkin
– tosin harvojen – lisenssejä hake- seen. Työnimellä ”Härdelli” kulvien seurojen välinpitämättömyys kenut sähköinen viestintäosio tulee pitämään sisällään uutisia, elänoudattaa määräaikoja ja muotovää kuvaa, tulospalvelua, seuraseikkoja. Lisenssihallinto on joutunut toistuvasti pyytämään doku- kuulumisia ja paljon muuta jalkapallosta. Haluamme huolella tämentteja ja lisenssikomiteat joutuvat sitten venyttämään asetettu- tä sähköistä jalkapalloyhteisöä keja määräaikoja lisenssien myöntä- hittää, testata ja sitten lanseerata
misessä. Tämä on väärin niitä seu- kaikkien käyttöön. Uskon, että keroja kohtaan, jotka hoitavat asian- sällä voimme todeta, että viestintäuudistus todella kannatti tehdä.
sa kunnolla ja aikataulujen puitteissa. Nämäkin seurat joutuvat
turhaan odottamaan lisenssipääKirjoittaja on Palloliiton
töksiä epävarmoina kauden ohjel- Uudenmaan piirin puheenjohtaja
masta. Näin ei voi jatkua.
Mielestäni laiminlyöntien seu-

n 	Avauspotku

6	Jutta Rautiainen puhuu naisten
huippujalkapallosta

n 45min

13

10 Futsal-liiga palaa Helsinkiin
11 GFT:n kausi iso pettymys
12 PK-35 Vantaa ja Pauliina Miettinen
13 	Akseli Pelvas hakee lopullista läpimurtoa
14 HJK ja Honka hamuavat mestaruutta
15 Honka Premier Cupin lopputurnauksessa
	Unkarissa
16 FC Lahti ja karu Ykkönen
17 Piirit uudistivat viestintäänsä
18 Tekonurmibuumi saa tukea valtiolta
18 Viikingit ja Gnistan saaneet epäilyttäviä
tarjouksia
19 Gnistan suosikki, TiPS matkustaa

ltö111

90min

huhtikuu 2011

14

HJK lähtee suurimpana
ennakkosuosikkina huhtikuun
lopussa alkavaan Veikkausliigaan.
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Päätoimittajalta
Käsissäsi on nyt ensimmäinen ”uusi” 90min-lehti. Sisältöä
ja lehden konseptia on uusittu sekä ulkoasua parannettu. Mauri
Forsblomille nostan hattua monen vuoden hyvästä työstä entisen lehden kanssa. Pienillä muutoksilla tavoite on olla entistä parempi, tai itse asiassa paras jalkapallolehti. Uusittu lehti on vain
yksi osa piirien viestinnän uusimisesta, muista asioista voit lukea
tarkemmin lehden sisäsivuilta.
Fanikulttuuri on nostanut päätänsä Suomessa viime vuosien aikana. 90min tutustui tähän kulttuuriin FC Lahden, HJK:n ja
FC Viikinkien kannattajien kautta. Mielenkiintoista luettavaa, jonka avulla pääset syvemmälle kannattajatoiminnan sisintä. Vaikka
moni muuta väittää, niin meillä on oikeasti fanikulttuuria! Suosittelen jopa käymään paikan päällä sitä katsomassa.
90min tapasi myös HJK:n naisia luotsaavan Jutta Rautiaisen,
joka puhuu avoimesti naisten jalkapallon kehittämisestä. Tavoite Rautiaisella on kova, se on enemmän kuin Suomen mestaruus.
90min jututti myös Pauliina Miettistä, joka palasi PK-35 Vantaan
peräsimeen USA:ssa vietetyn kauden jälkeen. Nais- ja tyttöfutis on
harrastajamääriltään kovassa nousussa, mutta miten Naisten liigan
arvostusta ja toimintamallia pystyttäisiin kehittämään entisestään?
Veikkausliigassa HJK ja Honka ovat suurimmat mestarisuosikit ja
lehdestä löydät Antti Muurisen, Mika Lehkosuon ja Akseli Pelvaksen terävät mietteet tulevasta kaudesta. Uudenmaan ja Helsingin piirit ovat vahvasti edustettuina myös Ykkösessä ja Kakkosessa. 90min
otti selvää mm. FC Lahden tilanteesta kauden avauksen kynnyksellä.
Entä miksi nuori maalivahtilupaus Viktor Muurinen siirtyi
PKKU:sta JäPSin riveihin? Tai miten FC Hongan 1996-syntyneiden
valmistautuminen on sujunut Unkarissa pelattavaan Nike Premier
Cupin Euroopan lopputurnaukseen? 90min paljastaa myös kaksi
seuraa, jotka ovat saaneet epäilyttäviä yhteydenottoja ulkomailta.
Mukana on myös eräs mielenkiintoinen s-posti.
Suomalainen jalkapallo on ollut talven aikana esillä varsin ikävien asioiden takia. Meitä on Suomessa satojatuhansia ihmisiä, joita jalkapallo koskettaa enemmän tai vähemmän lähes päivittäin. Ei unohdeta, mitä se jalkapallo meille
oikeasti merkitsee ja tarkoittaa. Tämä negatiivinen julkisuus toivottavasti yhdistää
meitä entisestään.
Mukavia lukuhetkiä ja hauskaa kesän
odotusta!
Joonas Sarelius, Päätoimittaja
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avauspotku

90min

Neljä pilottiseuraa
koko maahan?
Naisten Liigaa supistettiin kaudelle 2011
kymmeneen joukkueeseen. Liigacupin mestaruuteen HJK:n huhtikuun alussa luotsannut Jutta Rautiainen näkee suunnan oikeana,
mutta hänen mukaansa maaliskuussa julkaistun nais- ja tyttöjalkapalloiluraportin termi
”huippuseura” ei nykyisellään kuvaa Naisten
Liigan seuroja.
– Joka vuosi joku joukkue liigassa hajoaa
kauden jälkeen. Me tarvitsemme liigan, joka
on todella suunniteltu joukkueitten johdon
kanssa ja annetaan joukkueille mahdollisuus
keskittyä vain jalkapalloiluun, Rautiainen sanoo.
Pelkillä kauniilla puheilla tähän ei Rautiaisen mukaan kuitenkaan koskaan päästä, vaan
tarvitaan ensin mahdollisuudet. Raportin tavoite saada suomalaisjoukkue naisten Mestarien liigan välierään on kaukainen tavoite nykytilanteessa. Rautiainen on valmis koviinkin
linjauksiin tilanteen muuttamiseksi.
– Tähän tarvitaan tukea myös liiton puolelta. Ellei resursseja ole tarpeeksi, niin keskitetään ne sitten. Perustetaan neljä pilottiseuraa,
yksi pohjoiseen, yksi keskelle maata, yksi länsirannikolle ja yksi Helsinkiin, lataa Rautiainen.
– Annetaan näille neljälle seuralle sitten onnistumisen mahdollisuudet ja olosuhteet sitä
varten. Silloin meillä olisi edes neljä joukkuetta, jossa tytöt voivat keskittyä olennaiseen ja
kehittyä.
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Jutta Rautiainen haluaa kehittää naisten huippujalkapalloa

Tavoitteena
enemmän kuin
mestaruus
HJK on ylivoimaisesti menestynein seura suomalaisen naisjalkapalloilun historiassa, mutta
Naisten Liigan aikana mestaruus on kiertänyt helsinkiläiset ainakin kauteen 2011 saakka.
Joukkueen valmentaja Jutta Rautiainen ei peittele tavoitetta tuoda mestaruus takaisin Stadiin.
Myös muita tavoitteita – tai ainakin toiveita – Rautiaiselta löytyy paljon koskien suomalaista
naisten huippujalkapalloa.

Naisten Liigan kausi 2011 merkitsee uusia tuulia pääsarjassa, sillä joukkuemäärää supistettiin edelliskausista kahdella ja nyt edessä on
kymmenen joukkueen sarja, jossa aiemman kahden kierroksen sijasta
joukkueet kohtaavat toisensa kolmesti. Uudistus otetaan ainakin HJK:ssa
vastaan avosylin.
– Ehdottomasti se on hyvä asia, pelaajat ovat sitä halunneet oikeastaan
aina. Fakta on että pelaajia ei riitä 12
joukkueeseen, joten tämä on askel parempaan suuntaan, valmentaja Rautiainen kiittelee.
Rautiainen ei usko, että kahden
joukkueen putoaminen pois sarjasta
johtaisi siihen, että peliaikaa ei kaikille riittäisi.
– Meillä ainakaan ei ole sitä ongelmaa, sillä reservijoukkue on meille tärkeä asia ja sitä kautta kaikille on
varmasti peliaikaa tiedossa.
Rautiainen ennakoi myös tasaista kautta ja talven ottelut hallitsevaa
mestaria PK-35 Vantaata, Honkaa ja
Ilvestä vastaan ovat antaneet lisävahvistusta tälle ennakkokaavailulle. Ennakkosuosikin paineita hän ei lähde
liiemmin karistamaan oman joukkueensa harteilta, mutta painottaa että
mestariehdokkaita on useita.
– Alku varmasti antaa osviittaa koko kaudelle, mutta kyllä minä aika tasaista sarjaa odotan. Meillä on talven aikana ollut aika lailla vaikeuksia oman pelimme kanssa, mutta nyt
on näkynyt merkkejä paremmasta. En
usko että meidän tarvitsee omia esityksiämme hävetä.
– Joka peliä lähdemme voittamaan
ja tietysti sitä myötä mestaruus on tavoite – kyllähän se väkisin tulee, jos
jokaisen pelin voittaa. Se meidän suuri tavoitteemme on kuitenkin saada

joukkueen peliä paremmaksi, painottaa Rautiainen.
Hyvä peli ja menestyminen kulkevat kuitenkin monesti käsi kädessä,
eikä Rautiainen peittele sitä että kausi
olisi maukasta päättää mestaruuteen.
Osaltaan nälkää tuo lisää se, että naisten pääsarjan ylivoimaisesti menestynein seura ei ole Naisten Liigan aikana mestaruutta päässyt juhlimaan.
Edellinen ykkössija on kaudelta 2005
ja se on kymmeneen vuoteen ainoa
HJK:n mestaruus.
Siinä missä HJK janoaa mestaruutta, tuntuu samalla että ainakin valtaosa sarjan joukkueista syttyy nimenomaan Klubin saapuessa vierailulle.
– Vuosikaudet mestaruus on nyt
kiertänyt HJK:ta ja haluan uskoa, että
tällä kaudella se osuu kohdalle, Rautiainen pohtii.
– Kun me lähdemme maalle pelaamaan, niin tuomme varmaan puolet kauden budjetista aina vastustajaseuralle, kun yleisöä saattaa olla toista tuhatta. Samaan liittyy se, että kaikki vastustajat tuntuvat pelaavan meitä vastaan kauden parhaan pelinsä.
Mutta sen me otamme vain positiivisena haasteena.

Haasteellinen
valmistautumiskausi

Talin jalkapallohalli alkaa maaliskuisena tiistai-iltapäivänä herätä eloon
kellon lähestyessä kolmea. HJK:n
naisten joukkueen harjoitusten alkuun on vielä aikaa, mutta valmentaja Rautiainen on paikalla hyvissä
ajoin ja myös joukkueen pelaajia saapuu hallille tasaiseen tahtiin.
Tiistaisin Rautiainen saattaa vaikka
hetkeksi sulkea silmänsä ja olla varsin
tyytyväinen. Joukkueen harjoitusvuoro osuu alkamaan kello 16:een, mikä
on suhteellisen optimaalinen kellonlyömä, koska suuri osa pelaajista käy
koulussa tai opiskelee. Toki työssäkäy-

ville – kuten Rautiainen itse – harjoitusaika asettaa tiettyjä järjestelytarpeita. Mutta vain tiistaisin.
– Meillä on neljä hallivuoroa, joista
tämä on ainoa tällaiseen aikaan, muuta menevät sitten iltaan. Ei se mikään
ihannetilanne ole ja sitten vuoro kestää vain tunnin ja käytössä on puoli
kenttää, Rautiainen toteaa realiteetit.
– Se on aika vähän pallollista harjoittelua viikkotasolla. Vähän heikkoa
sitä on muuallakaan lähteä harjoittelemaan.
Rautiainen painottaa toistuvasti pelaajien ja joukkueen pelin kehittämistä ja toteaa teknisen osaamisen
olevan kaiken perusta. Ilman sitä askeleita eteenpäin on hankala ottaa.
– Tyttöjen tekninen taso on se tärkein asia ilman muuta. Ja millä sitä kehitetään muuta kuin tekemällä toistoja
ja taas toistoja. Ja missä niitä sitten tehdään ellei pallollisissa harjoituksissa.

Runsaasti muutoksia

Mistään mahdottomuuksista ei Rautiaisen mukaan ole kyse, mutta oppiminen ja kehittyminen vaativat olosuhteiden olemista kunnossa kaikilta
osin; lähtien harjoituspaikoista.
– Jalkapalloilu on lopulta hyvin yksinkertainen laji. Täytyy vain antaa

Henkilö

Mikael Erävuori
mikael.eravuori@tbrmedia.fi

”Haluan
uskoa,
että tällä
kaudella
mestaruus osuu
kohdalle”

olosuhteet ja mahdollisuudet, sitten
työn kautta sitä menestystä voidaan
saavuttaa, Rautiainen linjaa.
– Meidän tytöille täytyy nostaa kyllä hattua, asennetta riittää, vaikka monesti päivät venyvät todella pitkiksi.
On koulu, sitten läksyt päälle, vasta illalla treenaamaan ja ehkä lähempänä yhtätoista kotona ja ennen kuin uni
tulee ollaan puolessa yössä. Sitten aamuseitsemältä alkaa taas sama. Ei se
kovin helppoa ole.
Oman haasteensa HJK:lle ja ennen
kaikkea Rautiaiselle tuo myös se, että pallollista harjoitusta pitäisi saada
niin paljon kuin mahdollista jo sen takia, että joukkue on uudistunut viime
kaudesta melkoisen rajusti. Etenkin
kokeneemmasta päästä jäi isoja aukkoja syksyn jälkeen.
Maalivahti Petra Häkkinen ja keskikentän Tiina Saario lopettivat aktiiviuransa ja Minna Tuominen on ollut loukkaantuneena ja joutunut vielä
uudestaan operoitavaksi ensimmäisen
leikkauksen epäonnistuttua. Hyökkääjistä Taru Laihanen muutti Turkuun
ja nuoremmasta kaartista keskikentän
Veera Vartiainen lähti opiskelujen perässä Tampereelle, Annika Kukkonen
siirtyi Malmöön… Lista on pitkä.
– Toki meille on tullutkin pelaajia
kuten Emmi Alanen ja Marianna Tolvanen, mutta molemmat ovat vielä
nuoria tyttöjä ja onhan se selvää, että
ihan ongelmitta ei päästä kun avauksesta yhtäkkiä on melkein koko keskiakseli täysin uusi, Rautiainen sanoo.
– Itse haluaisi tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä, mutta millaisia visioita siinä sitten rakentaa, kun joka vuosi
joutuu käytännössä aloittamaan uudestaan alusta.
Rautiaisen mukaan resurssien
puuttuminen näkyy myös tässä. Mahdollisuus siirtyä ulkomaille tai vaikkapa opiskelupaikan perässä muuttaminen painavat vaakakupissa.
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HJK pelasi koko
viime kauden ilman
tappioita, mutta
mestaruus meni
PK-35 Vantaalle.
Kaudella 2011
Jutta Rautiaisen
luotsaama helsinkiläisryhmä haluaa
tuoda mestaruuden
takaisin Stadiin.

– En minä usko, että kukaan olisi halunnut lähteä meiltä, mutta ymmärrän hyvin realiteetit, jotka tytöillä on. Eikä minulla ole mitään sitä vastaan – päinvastoin – että meiltä pelaaja siirtyy vaikka Ruotsiin ja saa ehkä otettua askelen eteenpäin urallaan
niin pelillisesti kuin taloudellisesti.
Sitä minä en kyllä ymmärrä, että meiltä pelaaja siirtyy Ruotsiin ilman minkäänlaista korvausta.
Kauteen valmistautuminen on näin
HJK:ssa ollut monella tapaa uuden
rakentamista ja töitä Rautiaisen mukaan on riittänyt ja riittää edelleen.
– Kun viime kausi loppui, ei ollut
ajatusta että ihan niin paljon pelaajia
lähtisi pois. Olemme joka tapauksessa
treenanneet kovaa ja palaset ovat sillä
lailla olleet aika auki, että olemme kokeilleet paljon erilaisia mahdollisuuksia ja katsoneet mihin materiaali riittää.
Urheilullisuutta ja nopeutta joukkueeseen on varmasti tullut lisää, mutta pelitaidon suhteen töitä on vielä paljon.
Mistä päästään takaisin olennaiseen. Mestaruus on tavoitteena, mutta Rautiainen painottaa useaan otteeseen sitä, että kehittyminen on vielä
suurempi tavoite.
– Pelaajat haluavat kehittää peliään
ja samoin haluan minä, siitä emme ole
valmiita antamaan periksi.
– Olosuhteet ja resurssit ovat mitä ovat, ennen kaikkea se on epäreilua
tyttöjä kohtaan. He ovat ainoa syy minkä takia minä tätä hommaa teen. Vaikkei mitään muuta olisi, niin varmaa on
että meillä on ainakin viisi kertaa viikossa hauskaa tyttöjen kanssa.

Lisää halleja

Pitkän ja komean pelaajauran itse
tehnyt Rautiainen muistaa hyvin tilanteen Helsingissä parinkymmenen
vuoden takaa ja jopa kauempaakin.
Mikä silloin joskus tuntui olosuhteiden osalta ehkä luonnolliseltakin, ei
nyt enää ole sitä.
– Nyt on joku 25 vuotta mennyt siitä kun itse olin samassa tilanteessa
kuin nämä tytöt nyt. Luulisi että heillä olisi paremmat mahdollisuudet ja
puitteet, mutta ei. Meillä oli silloin
kaksi hallia ja kaksi näitä isoja halle-

ja on edelleen. Jos vastaavia olisi edes
kaksi lisää, niin tilanne olisi jo ihan
toinen, Rautiainen sanoo.
– Kyllä kaupungin pitäisi tukea ihan
toiseen malliin, mutta samalla voi kysyä miksei fudisväki itse tee myöskään
mitään. Pitää osata vaatia. Tämä ei koske missään nimessä vain naisia ja tyttöjä, vaan ihan kaikkea futaajia.
Myös hallivuorojen jaon suhteen
Rautiaisella on selkeitä ja perusteltuja ajatuksia. Hyvää pohjaa hänen mietteensä saavat jo siitä, että Talin halliin sytytetään tiistaina valot vasta HJK:n naisten joukkueen saapuessa harjoituksiin.
– Meillä olisi isoja vahvuuksia kuten esimerkiksi suomalainen koulu, joita ei vain käytetä hyväksi. Miksi juniorit harjoittelevat 17-20 välillä, kun olisi
helposti järjestettävissä että he voisivat
harjoitella jo aikaisemmin iltapäivällä
ainakin joinain päivinä, itsekin opettajana työskentelevä Rautiainen kysyy.
– Kyse ei ole siitä etteivät hallit olisi käytössä, siellä voi juniorivuorolla olla satakin pelaajaa hyvin kentällä.
Vuoroja ei järkevään aikaan vain yksinkertaisesti riitä tarpeeksi nykyisin
ja sitten olemme me ja miesten Ykkösen ja Kakkosen seurat jakamassa
kenttää joskus loppuillasta.
Rautiainen myöntää että taistelu
tuulimyllyjä vastaan on ajoittain hyvinkin turhauttavaa. Hän perääkin
ennen kaikkea seuroihin ihmisiä, jotka ottaisivat todella asiakseen lähteä
hakemaan tukea naisten joukkueille.
– Surullistahan tämä on. Pidän itseäni sivistyneenä ja ammattitaitoisena ja samalla myös futishulluna ja ikävää on, että kukaan ei markkinoi tätä
kunnolla. Kyllä joukkueitten ja pelaajien pitäisi voida keskittyä vain jalkapalloiluun ja taustalle tarvittaisiin ehdottomasti ihan toisenlainen ote. Seuroissa toki, mutta varaa parantaa olisi
varmasti myös liittotasolla.
– Tässä lajissa on naisten puolella paljon hyviä ihmisiä mukana; pelaajat, valmentajat ja myös monet organisaation ihmiset tekevät hyvää työtä. Jos
vain löytyisi meillekin joku, joka ottaisi
asiakseen kerätä rahaa HJK:n naisille ja
taistella parempien olosuhteitten puolesta, Rautiainen heittää toiveen ilmaan.

”Ikävää,
että kukaan ei
markkinoi tätä
kunnolla”

Raportti suomalaisen nais- ja
tyttöjalkapalloilun tilasta julki
Osana aiemmin tänä vuonna julkistettua lajiprosessityöryhmän raporttia maaliskuussa päästiin myös
tutkimaan tuoretta raporttia nais– ja
tyttöjalkapalloilun tilasta. Raportti
on osa Suomen Palloliiton toimintastrategiaa vuosille 2010–13.
Raporttia esiteltiin laajalti A-maajoukkueen päävalmentaja Andrée
Jeglertzin johdolla myös medialle.
Päätavoitteena raportin tehneellä
analyysiryhmällä oli analysoida suomalaisen nais– ja tyttöjalkapalloilun
tila ja samalla luoda tulevaisuudelle
toiminta– ja kehityssuunnitelma.
Keskustelunaiheita analyysiryhmällä oli neljä: pelaajakehitys, maajoukkuetoiminta, huippuseurat yhdessä piirien ja alueitten kanssa sekä kilpailutoiminta. Kartoitus oli tehty varsin kattavasti ja raportti sai
Naisten liigan kärkiseurojen valmentajilta ainakin varovaisen myönteisen vastaanoton.
– Siellä on hyviä juttuja, mutta
vähän tiukemmin olisi voinut sanoa.
Työtä on tehtävä ja pelaajien on itse
käytävä treenaamassa. Hyviä junioreita on tulossa, mutta en näe uutta
Kalmaria enkä Mäkistä. Ensimmäisenä pitää ottaa valmentajia niskasta kiinni. Nuoriltakin pitää vaatia
työntekoa, muistuttaa PK-35 Vantaan luotsi Pauliina Miettinen.
HJK:ta valmentava Jutta Rautiainen näkee, että analyysissä olisi voitu mennä syvemmällekin saman tien.
– Tavallaanhan nämä kaikki asiat ovat olleet tiedossa jo pitkään eli
ei tässä sinänsä mitään mullistavaa
uutta ole. Se on varmasti hyvä asia,
että tilanne on nyt koottu yksiin
kansiin, Rautiainen sanoo.
– Ratkaisumalleja olisin kaivannut
enemmän. Raportissa on kyllä tavoitteita, hyviäkin sellaisia, mutta ei

ratkaisua siihen miten näihin tavoitteisin käytännössä päästään. Onhan
Mestarien liigan välieriin pääsy hieno tavoite ja tavoitteita pitää olla,
mutta kyllä se tällä hetkellä on utopiaa ja on valitettavasti jatkossakin
nykyisillä resursseilla.
Miettinen muistuttaa kuitenkin,
että vallitsevan tilanteen analysointi
on tärkeä asia, mutta toivoo hänkin
lisää konkretiaa nais– ja tyttöjalkapalloilun edistämiseksi.
– Andréella ja ryhmällä on nyt
konsepti käsissä. Kehitys ei tapahdu vuodessa, mutta homma on nyt
hanskassa. Kaikkien täytyy ryhtyä
sydämellä juttuun mukaan. Pelkkien visioiden ja metodien luominen
ei riitä.
– He eivät myöskään pysty tekemään kaikkea, vaan meidän valmentajien kesken pitää olla parempaa yhteistyötä. Olen niissä asioissa
samaa mieltä. Tarvitaan paljon työtä, jota täytyy alkaa tekemään nyt,
tai tipahdamme vielä pidemmälle
kuin jo olemme.
Rautiainen pitää muun muassa
raportin näkemyksiä valmentajien
päätoimisuudesta tai puolipäivätoimisuudesta ja harjoittelun lisäämisestä kehityksen askelmerkkeinä
periaatteessa oikeina, mutta ihmettelee miten asia käytännössä saadaan toimimaan.
– Päätoiminen valmentaja merkitsee sitä että tarvitaan rahaa, harjoittelun lisääminen olosuhteitten
parantamista. Kyllä tämä on ensin
resurssikysymys, Palloliiton osalta
mutta yhtä lailla kaupunkien ja seurojen. Naisjalkapalloilussa tilanne
on nykyisin aika lailla sellainen, että
kukaan ei kerää toimintaan rahaa.
Ja sitä tarvitaan, jos aiotaan eteenpäin mennä.
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Nyt pistetään hakuun kolme kappaletta 1000 € sponssia käytettäväksi teidän joukkueenne
varainkeruukohteeseen. Hakeminen on helppoa, mene osoitteeseen www.sponssiboxi.fi
ja täytä vain hakemus. Toimi heti, hakuaika päättyy 30.04.2011.
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Pustan ja Pampan futisseikkailu päiväkodeille
Jalkapalloa tehdään tulevana keväänä entistä tutummaksi, kun päiväkotijalkapallon uudet sankarit Pusta ja Pampa
alkavat levittämään maailman suosituimman leikin sanomaa kaikille Suomen päiväkodeille. Kyseessä on tarina Pustasta ja
Pampasta, joiden kertomuksen ja harjoituskokonaisuuksien avulla päiväkotien lapset ja ohjaajat lähtevät seikkailulle jalkapallon maailmaan.

Futisseikkailu on otettu hyvin vastaan
niin päiväkodeissa kuin seuroissakin.
– Talven aikana päiväkodeille on lähtenyt
postissa tiedot tästä futisseikkailusta. Palaute on ollut todella positiivista, että lajiliitto
lähtee mukaan. Aikaisemmin ei ole myöskään ollut päiväkodeille suoraan kohdistettua ohjelmaa, joten seuratkin ovat kiitelleet
kovasti, Suomen Palloliiton Helsingin piirin
nuorisopäällikkö Silja Saarinen kertoo.

– Tietääkseni muut lajiliitot eivät ole tämänlaista ohjelmaa tehneet, Saarinen lisää.
Futisseikkailu toteutetaan yhteistyössä paikallisen jalkapalloseuran kanssa viiden kerran kokonaisuutena ja on suunnattu n. 5-6-vuotiaille lapsille. Jokainen futisseikkailukerta alkaa sadulla. Sadun jälkeen
suunnataan liikkumaan. Yhdelle kerralle on
suunniteltu neljä eri harjoitetta tai leikkiä,
joiden aikana harjoitetaan myös sosiaalisia

taitoja ja tunteiden käsittelyä.
– Jokaiselle kerralle on aina oma teemansa. Esimerkiksi ensimmäisellä kerralla
teemoina ovat pallon kuljettaminen jaloilla sekä johtajana ja johdettavana oleminen. JS

Mika Peltola

45min
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AC Stoppi sijoittui FutsalYkkösessä
kolmanneksi
ja nousi
kaudeksi
2011-2012
Futsalliigaan.

AC Stopin
joukkueenjohtaja
Johan Loikas.

Futsal-liiga palaa
Malmin Ponnistajat voitti Futsalin ensimmäisen Suomen mestaruuden vuonna 1997, jolloin
paremmuus ratkaistiin Jyväskylässä pelatussa lopputurnauksessa. Malmilaisjoukkue oli vielä
seuraavalla kaudella mukana, mutta sen jälkeen pääsarjatason futsalia ei Helsingissä ole nähty.
Joonas Sarelius
90min@omnipress.fi

Futsal-liiga tekee paluun Helsinkiin kaudeksi 2011–2012, kun AC
Stoppi nousi menneen kauden päätteeksi Ykkösestä liigakentille. 12 kautta meni ilman helsinkiläistä joukkuetta futsalin pääsarjatasolla. Se on pitkä aika.
– Helsingissä on turhan monta joukkuetta ollut aina Ykkösessä.
Jos joukkueita olisi joskus yhdistänyt, niin varmasti liigapelejä olisi täällä nähty, AC Stopin joukkueenjohtaja
Johan Loikas miettii.
– Ja tietenkin myös rahalla on oma
vaikutuksensa. Jalkapallossa sitä on
ja sitä kautta heillä on määräysvaltaa,
Loikas lisää.
Espoolaista GFT:tä menneellä kaudella luotsannut Ville Sihvonen on samoilla linjoilla.
-Se on äärimmäisen hyvä kysymys.
Toki GFT:ssä on paljon helsinkiläisiä

pelaajia, kuten oli myös aikanaan vantaalaisessa VaLo:ssa. Pääkaupunkiseudulla tekijät ovat kuitenkin todella
vähissä. Se on mielenkiintoinen juttu,
että futsalissa on isot harrastajamäärät, mutta kilpataso on aika huteralla
pohjalla, Sihvonen listaa.

AC Stoppi hattu kädessä liigaan

AC Stoppi on kulkenut pitkän tien
kohti Futsal-liigaa. Liiganousu jäi
haaveeksi parina edellisenä kautena, mutta nyt Ykkösen kolmas sija toi
nousun pääsarjatasolle.
– Liiganousua yritimme kaksi vuotta, mutta jäimme aina suurin piirtein
maalin päähän. Tänä vuonna menimme sitten loppuun asti, Loikas kertaa.
Tulevalle liigakaudelle nousijajoukkueen paketti on vielä varsin levällään.
– Nousimme aikanaan Kakkosesta Ykköseen. Se oli jo iso harppaus. Nyt
tulee vielä isompi, mutta ei sen pitäisi
ongelmia aiheuttaa. Olemme lajin pit-

käaikaisia toimijoita ja uusista asioista
pitää selvitä, Stopin puuhamies miettii.
– Budjetti tulee olemaan noin
20 000-30 000 euroa. Sponssisopimukset ovat vielä tässä vaiheessa auki, mutta sieltä se raha pitää saada kasaan. Nöyrinä ja hattu kädessä tähän
touhuun lähdemme. Emme kuitenkaan lähde vapisemaan, vaan voittamaan, Loikas korostaa.
Ykkösessä AC Stoppi pelasi kotiottelunsa Herttoniemenrannassa. Liigaareenaksi se ei kuitenkaan kelpaa.
– Tässäkin raha ratkaisee. Kaupunki tarjoaa meille paikkaa Pirkkolasta,
mutta haluaisimme pelata kotiottelut
Pasilassa. Pirkkola on hieman syrjässä
ja julkiset liikenneyhteydet ovat Pasilaan selvästi paremmat. Pasila on kuitenkin taloudellisesti kalliimpi meille.
– Viime kaudella meillä kävi noin 6080 katsojaa, mutta katsomotilat olivat
minimaaliset. Meillä on vankka kannattajakunta ja kun Stadissa ei futsalia ole
nähty vähään aikaan, niin uskon kat-

somoiden täyttyvän hyvin. Tietenkin
se helpottaa asiaa vielä, jos pelaamme
viihdyttävää peliä, Loikas miettii.

Mikä ihmeen AC Stoppi?

”Helsingissä on
turhan
monta
joukkuetta ollut
aina Ykkösessä.”

AC Stoppi on saanut alkunsa hieman
normaalista poikkeavalla tavalla.
– Toimin Stop Huumeille Ry:n toiminnanjohtajana ja kaikki lähti siitä
liikkeelle, että halusimme pelata futista. Jos ei ole urheiluseura, on vuoroja ja tiloja mahdoton saada. Tämän
takia perustimme sitten urheiluseuran, Loikas muistelee.
Pikku hiljaa toiminta on kasvanut
ja menneellä kaudella AC Stopilla oli
jo kuusi joukkuetta eri sarjoissa.
– Aluksi pelasimme kaveriporukalla, jossa oli mukana meidän asiakkaita
ja maahanmuuttajia. Nyt koko touhu on
kasvanut ja vähitellen alkuajan porukka on siirtynyt ikämiehiin. Meillä taitaa
ensi kaudella olla liigassa vielä pari pelaajaa, jotka ovat olleet koko ajan mukana Kakkosesta lähtien, Loikas pohtii.
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Mixu Paatelainen yhdistää jalkapalloväen
Mixu Paatelainen nimettiin Suomen Amaajoukkueen päävalmentajaksi viiden vuoden sopimuksella. Palloliiton johto ilmoitti
heti kättelyssä, että Mixu oli koko prosessin ajan ykkösvaihtoehto. Muiden kanssa ei
edes neuvoteltu. Samalla tavoitteeksi listattiin nuorennusleikkauksen jatkuminen sekä
Ranskassa pelattavat EM-kisat vuonna 2016.
Kuulostaa varsin järkevältä yhtälöltä – pikavoittoja ei ole siis tarkoitus hakea.

Paatelaisen valinta päävalmentajaksi ei lopulta ollut varmasti yllätys kenellekään. Nyt
oli suomalaisen valmentajan vuoro ja vaihtoehdot olivat varsin vähissä, lopulta jopa peukalolla ja etusormella laskettavissa.
Kaksi edellistä pitkäaikaista valmentajaa
olivat brittejä, Roy Hodgson ja Stuart Baxter. Molemmissa oli varmasti hyvät puolensa,
mutta näin jälkikäteen herää kysymys, kuinka
paljon brittiläiset herrasmiehet kuvastavat ja

osaavat lukea meidän suomalaisten mielenlaatua? Useimpien suomalaisten on varmasti vaikea samaistua brittiläiseen, tyylikkäästi pukeutuvaan, isoja rahapinoja tienaavaan
herrasmieheen, joka vieraalla kielellä selittelee ympäripyöreitä hävittyjen pelien jälkeen.
He tietävät varmasti paljon jalkapallosta,
mutta eivät riittävästi suomalaisuudesta ja
meidän mentaliteetista. He eivät pystyneet
yhdistämään suomalaista jalkapalloväkeä.

Uskallan väittää, että Mixulla on myös kovempi intohimo viedä suomalaista futista
eteenpäin. Päävalmentajan pesti ei ole hänelle vain työpaikka, se on miehen omin sanoin unelma. Näitä sanoja olisi vaikea kuvitella ulkomaalaisvalmentajien suusta.
Annetaan Mixulle, meidän valmentajalle,
aikaa. Tulos tulee varmasti. Seistään me tiukasti tukijoukoissa.
Joonas Sarelius

Simo Syrjävaara Cup keräsi
futsal-väen Espooseen
Simo Syrjävaara Futsal Cup pelattiin huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna Esport Areenalla. Palloliiton
Uudenmaan piiri järjesti suurta suosioita keränneen harrastefutsalin SMturnauksen nyt kolmatta kertaa.
Joukkueita oli tällä kertaa mukana
116, joka on kymmenen enemmän kuin
viime vuonna. Pelaajia turnauksessa oli
yhteensä 1400 ja kolmen päivän aikana otteluita pelattiin peräti 322.
Turnaus alkoi siis perjantaina ja taisto mestaruuksista päättyi sunnuntai-iltana. Miehet taistelivat mestaruuksista
kolmessa eri luokassa; kilpa-, harraste- ja Fair Play-sarjoissa. Naiset puolestaan pelasivat Fair Play- ja harrastesarjaa.

– Seuraan turnausta erityisen iloisena, koska uskon, että se on tullut jäädäkseen. Kiitos tästä kuuluu Uudenmaan piirille Ulla Kaasinen johdolla,
iloitsi suomalaisen futsalin todellinen
esi-isä Simo Syrjävaara.
– Täällä mukana oleminen on minulle suuri kunnia. Saada seurata nuorten
lahjakkuuksien otteita, mikä sen hienompaa?
Naisten puolella voittajiksi selviytyivät Oikkupolvet (Fair Play) ja SC Oldstars (harraste). Miesten pytyt menivät
FC Playboysille (Fair Play), FC Golden
Touchille (harraste) sekä AC Stoppille (kilpa).
Maarit Korhonen

Maarit Korhonen

Espoolainen
GFT tavoitteli mestaruutta, tuloksena
kolmas sija.

Helsinkiin
GFT muutosten kourissa?
Espoolaisen Golden Futsal Teamin
(GFT) kausi 2010–2011 päättyi Futsal-liigan pronssijuhliin. Tosin juhlat jäivät pieniksi, sillä mestaruutta tavoitelleelle joukkueelle kolmas sija oli iso pettymys.
Kolmesti Suomen mestaruuden voittanut GFT näytti porhaltavan taas ykköspaikalle, kun se voitti Futsal-liigan runkosarjan. Pudotuspelivaihe ei kuitenkaan sujunut enää yhtä hyvin ja jyväskyläläinen
KaDy oli välierissä vahvempi edeten finaaliin. Pronssiset mitalit eivät kauden päätteeksi pelaajia tai valmennusjohtoa ilahduttaneet.
– Tällä materiaalilla, kokemuksella ja
tietotaidolla tämä tulos oli iso pettymys,
päävalmentaja Ville Sihvonen summaa
kauden.
GFT:ssä pelaa kymmenkunta pelaajaa,
joilla on enemmän tai vähemmän kokemusta myös futsalmaajoukkueesta. Nimivahva joukkue ei kuitenkaan menestystä
automaattisesti takaa.
– Tahto, sydän, sitoutuminen ja joukkueen eteen pelaaminen. Ne meiltä lopulta
puuttuivat, Sihvonen sanoo.
Ensi kaudella espoolaisjoukkue hakee
menestystä uusin opein, sillä Sihvonen ei

Simo Syrjävaara nautti tunnelmasta nimeään kantavassa harrastefutsalin SMturnauksessa.

päävalmentajana enää jatka.
– Jos minua johonkin hommiin pyydetään, niin saatan jatkaa seurassa. Päävalmentajana en kuitenkaan enää jatka.
Tulosvastuu pitää ottaa. En saanut tätä
joukkuetta kahdessa kilpailussa välieriä
pidemmälle, Sihvonen ilmoittaa ja viittaa
myös Futsal-cupin välieräpettymykseen,
jossa Ykkösessä pelaava PJK oli etevämpi. js

Ville Sihvonen ei
jatka ensi kaudella
enää GFT:n päävalmentajana

Esport Arenalla riitti vilskettä ja menoa. Turnauksessa oli mukana 1400 pelaajaa.
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Mestarivalmentaja Lounio luotsaa FC Honkaa

Timo Lounio

Honka voitti Naisten Liigan mestaruuden 2006,
2007 ja 2008. Tämän jälkeen joukkue on muuttunut radikaalisti lähes vuosittain eikä neljänteen sijaan
päättynyt viime kausi ollut poikkeus. Nyt ruoriin astui uusi mies, kun Timo Lounio siirtyi PK-35 Vantaan
peräsimestä Tapiolaan.
– Naisjalkapallossa ollaan usein tilanteessa, että
on joko muututtava tai lopetettava kokonaan. Tämän
talven aikana on syntynyt uusi Honka. On mielenkiintoista nähdä, mihin se riittää, Lounio pohtii.

Lounio tuo Espooseen voittamisenkulttuuria. Hänellä on valmentajana tilillään peräti kahdeksan naisten Suomen mestaruutta sekä seitsemän Suomen
Cupin voittoa.
– Olen koonnut sekä taustaryhmän että joukkueen itse. Tämä on hieno henkilökohtainen haaste.
Saan hyödyntää kokemustani niin henkisellä kuin
jalkapalloilullisella puolella. Meillä on todella mukava
talvi takana, hän kertoo 90min-lehdelle.
Omaa joukkuettaan hän ei kuitenkaan nosta mes-

tarisuosikkien joukkoon.
– Roikumme kovasti mitalin reunassa. Resurssien puolesta isot HJK, PK-35 Vantaa ja Åland United
ovat aivan eri sarjassa, mutta onneksi se ei ihan kaikkea merkitse.
– Joukkueessamme on hurjasti potentiaalia. Tällä
hetkellä pelaamme vielä 80-prosentilla, mutta kun
saamme koneestamme kaikki irti, pystymme haastamaan kenet tahansa tässä sarjassa, mestarivalmentaja korostaa. MK

Maarit Korhonen
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Pk-35 Vantaa kuuluu hallitsevana mestarina Naisten liigan ennakkosuosikkien
joukkoon.

PK-35 Vantaa jahtaa
mestaruutta Miettisen opein
PK-35 Vantaa voitti viime kaudella naisten Suomen mestaruuden. Nyt vantaalaisryhmä lähtee kauteen uudessa komennossa
hakemaan menestystä, kun päävalmentajaksi joukkueeseen tuli
USA:sta Suomeen palannut Pauliina Miettinen.
Maarit Korhonen
maarit.korhonen@tbrmedia.fi

Pauliina Miettinen siirtyi kauden
2009 päätyttyä WPS:n hallitsevan
mestarin Sky Blue FC:n päävalmentajaksi. Tulokset eivät kuitenkaan seurajohtoa tyydyttäneet ja suomalainen
vapautettiin tehtävästä heinäkuussa.
– Kokemus opetti joka suhteessa,
niin hyvässä kuin pahassa. Ympärillä
oli maailman parhaita pelaajia, mutta samalla myös pelaat maailman parhaita vastaan, Miettinen muistelee.
Miettisestä huokuu pettymyksestä
huolimatta intohimo lajia ja valmentamista kohtaa. Suomalaisella jalkapallolla tai pikemminkin jalkapalloilijalla on valmentajan mukaan paljon
opittavaa.
– Heidän työmoraalinsa on aivan

eri maailmasta, se pitäisi saada istutettua tänne. Haluaisin tuoda intohimoa, mitä siellä on. Näin pelaajia, jotka eivät olleet teknisesti kaksisia. Se
antoi monessa mielessä toivoa, suomalainen pärjää taidollisesti kyllä.
Seuraava askel entisen maajoukkuepelaajan uralla on palata PK35 Vantaan ruoriin. Miettinen nosti joukkueen ennen lähtöään Naisten liigaan. Tilalle tullut Timo Lounio teki työtä käskettyä ja jatkoi kehityskaarta luotsaamalla joukkueen
kaikkien hämmästykseksi mestaruuteen asti.

PK-35 tähtää korkealle

Punaraidalliset vantaalaiset puolestaan ovat antaneet talven mittaan todellisia myrskyvaroituksia kilpasisarilleen. Peli on pyörinyt ja tulokset

ovat olleet sen mukaisia. Joukkueella on tekemisen meininki ja muutamat mielenkiintoiset yksilöt kuorruttavat kakun.
– Meillä on hyvä, kurinalainen puolustus. Kaikkiaan meillä on nopeutta,
taitoa ja paljon monipuolisuutta, jota vastaan on vaikea pelata. Eveliina
Parikka hyökkäyksessä on varmasti
Suomen nopein pelaaja.
– Meillä on maalinälkäisiä ja todella motivoituneita pelaajia, jotka haluavat kehittyä. Emme häviä myöskään
kunnossa ja haluan, että olemme pelaava joukkue, Miettinen alleviivaa
pelifilosofiaansa.
Naisten liiga supistui kaudeksi 2011
kahdella ja uudessa 10 joukkueen sarjassa nähdään neljän sijaan enää kolme pääkaupunkiseudun seuraa. Miettinen kuitenkin toteaa tämän vain
nostavan jäljellä olevien tasoa.
– Jos HJK pysyy terveenä ja me pysymme terveenä, niin ihmettelen, jos
emme ole mitalipeleissä. Ero on niin
selvä. Ahvenmaasta (Åland United)
taas ei voi tietää, koska heillä on paljon ulkomaalaisia. Kyllä sarjasta mielenkiintoinen tulee.
– Mutta jos me parhaatkaan emme
ole valmiita pelaamaan jokaista peliä, niin siellä saattaa tulla yllätyksiä,
muistuttaa Miettinen.
Pääkaupunkiseudun kolmas seura
on perinteinen FC Honka, jossa Timo
Lounio puolestaan otti vetovastuun.
Joukkue on kokenut suuria muutoksia, mutta Miettinen ei missään nimessä väheksy menestyksekästä seuraa ja valmentajaa.
– Timo on ennenkin loihtinut. Vaikka he ovat talvella ottaneet köniin, uskon, että he tulevat sieltä vielä. Loppupeleissä Timo kyllä saa homman pyörimään. Hän tietää, mitä tekee.

Loppuhuipennus
play off-peleillä?

Kaudella 2011 Naisten Liiga pelataan
10 joukkueen kolminkertaisena sarjana. Uudistunut sarjajärjestelmä saa
valmentajalta positiivisen vastaanoton. WPS-sarjan tuliaisina Miettinen
lisäisi loppuun vielä play off-pelit.
– Sarjan kaventuminen on mielestäni hyvä asia. Meillä ei yksinkertaisesti riitä pelaajat 12 joukkueeseen.
Kapeampi sarja ja vielä play offit, jolloin me esimerkiksi joutuisimme peHallitseva Suomen
laamaan HJK:a vastaan monta kertaa.
mestari PK-35
- Ensinnäkin yleisön on kivempi
Vantaa sai kovan
vahvistuksen penkin katsoa sellaista, missä pelataan veitsi
päähän, kun Pauliina kurkulla. Toisekseen meidän on pakko oppia pelaamaan pelejä, missä olMiettinen palasi
laan veitsi kurkulla. Maaotteluissa peUSA:sta Suomeen
lataan aina niin. Näin oppisimme paija vantaalaisneensietokykyä.
joukkueeseen.

HJK:lla kautta aikojen kovin joukkue?

poolaisjoukkueella on hyvä sekoitus
nuorta ja vanhaa, joiden päälle kirsikkana kakkuun tulivat vielä Tomi
Maanoja, Ilari Äijälä sekä maalitykki Dudu.
Pöytä on katettu, kuka lähtee nauttimaan
antimista?
es

l
ko

a

täläisyyksiä vuoden 1998
joukkueeseen, joka eteni
historiallisesti Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Meillä
on siis lupa odottaa menestystä ja viihdyttäviä otteluita.
Näyttää vahvasti siltä, että FC Honka on
ainoa joukkue, joka voi laittaa kapuloita rattaisiin HJK:n mestaruusjunaan. Myös es-

i

Tätä kirjoittaessa Jari Litmanen ei ole vielä laittanut nimeänsä HJK:n sopimuspaperiin,
mutta eiköhän ”Kuninkaan” puumerkit paperiin ilmesty vielä ennen kauden alkua. Tähän
päälle vielä Teemu Pukki, Sebastian Sorsa,
Juhani Ojala, Mikko Sumusalo, Aleksander
Ring, viimeistä kauttaan pelaava Aki Riihilahti ja kumppanit. En tiedä, onko Veikkausliigassa nähty ennen yhtä kovaa nippua?
Nyky-HJK:ssa on itse asiassa paljon yh-

ss

HJK on voittanut kaksi edellistä Suomen
mestaruutta. Viime kaudella pokaali jäi Helsinkiin jopa ylivoimaiseen tapaan. Kauteen
2011 Klubi lähtee taas suurimpana ennakkosuosikkina, sillä Antti Muurisen miehistö on
vahvistunut entisestään. Kovimmat hankinnat ovat A-maajoukkueessakin hyvin talven
aikana pelanneet Sebastian Mannström ja
Berat Sadik sekä FC Hongasta siirtynyt kokenut toppari Rami Hakanpää.

Sebastian Mannström

ju

näkökulma
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Joonas Sarelius

Pelvas hakee
lopullista läpimurtoa

Espoon Pallon kasvatti Akseli Pelvas siirtyi vuonna 2003 HJK:n B-junioreihin ja nousi nopeasti
myös edustusjoukkueeseen pelaten ensimmäiset Veikkausliigaottelunsa kaudella 2007.
Lopullinen läpimurto on kuitenkin vielä tekemättä.

Helmikuussa 22 vuotta täyttänyt Akseli Pelvas on ollut tyytyväinen oloonsa HJK:ssa, mutta tavoitteet
ovat vieläkin korkeammalla.
– Näen urani olleen varsin nousujohteinen. B-junioreista nousin suhteellisen nopeasti Klubi 04:n kautta edustusjoukkueeseen ja ihan mukavasti on tullut myös vastuuta. Pelit ovat menneet ihan mukavasti, mutta ainahan sitä pyrkii parantamaan ja
miksei sitä voisi pelata ulkomaillakin
jossain vaiheessa, mikäli rahkeet riittävät. Jalkapallossa voi aina tapahtua
ihan mitä vain, Pelvas kertoo.
HJK:lla on nuori ja nälkäinen
hyökkääjäkalusto. Berat Sadik ja Jarno Parikka ovat hyökkäyksen konkareita 24 vuoden iässä ja nelikon täydentää juuri 21 vuotta täyttänyt Teemu Pukki. Sadik ja Pukki ovat ehtineet hakea kokemusta jo ulkomailta ja
A-maajoukkueesta. Kovasta kilpailuasetelmasta huolimatta, pelaajilla on
Pelvaksen mukaan hyvä suhde.
– Kaikki tulee toimeen keskenään
emmekä yritä mitenkään sabotoida
toisiamme. Se puskee eteenpäin ja itsekin pelaa paremmin jos ei ole saletti
avauskokoonpanon paikka.
Pelvas ei ole vielä pystynyt murtautumaan joukkueensa ykköshyökkääjäksi,
vaikka osumia tulee tasaiseen tahtiin.
– Vaikea sanoa mikä nokkimisjärjestys talven jälkeen on. Olemme pelanneet tasaisesti läpi talven ja kaikille on tullut maalejakin. Uskoisin, että
kaikki ovat suhteellisen tasaisissa lähtöasetelmissa.
Vuonna 2008 hän kävi hakemassa pelituntumaa IFK Mariehamnin riveistä lainasopimuksella eikä hän sulje pois vastaavanlaista mahdollisuutta,
vaikka pitää sitä epätodennäköisenä.
– Ei se poissuljettu vaihtoehto
ole, mutta uskon pystyväni saamaan
HJK:ssa hyvän aseman ja vastuuta.
Laina ei todellakaan ole nyt ensimmäisenä mielessä, vaan paikan ottaminen HJK:n avauskokoonpanossa.

pasi heikkilä

Salttu Forsström
salttu@gmail.com

Akseli Pelvas on
iskenyt maaleja tiuhaan tahtiin, mutta
HJK:sta ei ole vielä
löytynyt säännöllistä paikkaa avauskokoonpanoon.

Pelvas on onnistunut maalinteossa
Veikkausliigassa yhdeksän kertaa 41
ottelussa. Saldo on vähintäänkin kohtuullinen, kun ottaa huomioon hänen
tulleen kentälle yleensä vaihdosta.
– Kyllä maalinteko on aina luonnistunut. Pystyn haistelemaan hyvin
paikkoja ja onnistumisiakin on tullut,
Pelvas toteaa vaatimattomasti.

Suosikin asema ei tuo paineita

HJK jahtaa tulevana kautena jo kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan.
Onnistuessaan saavutus olisi harvinainen, sillä vain kolmasti aiemmin
yksi seura on voittanut kolmena peräkkäisenä kautena Suomen mestaruuden. KIF valloitti tittelin vuosina
1913, 1915-1916. Vuonna 1914 ei pelattu

sodan vuoksi. HJK toisti tempun heti perään vuosina 1917-1919. Seuraavaa
kertaa saatiin odottaa vuosituhannen
lopulle, kun Valkeakosken Haka juhli
mestaruutta vuosina 1998-2000.
HJK lähtee kauteen jälleen selkeänä ennakkosuosikkina, mutta Pelvas
ei ota mestaruudesta paineita.
– Nämä paineet ovat olleet tiedossa jo pidemmän aikaa. HJK:lta odotetaan aina mestaruutta ja Suomen Cupin voittoa. Ei joukkue siitä paineita
ota. Se vain herättää joukkuetta, kun
muut pitävät meitä niin kovina ja meidän täytyy osoittautua sen arvoiseksi.
Tulevasta liigakaudesta Pelvas povaa tasaista.
– Sarjasta on varmasti tulossa tänä
vuonna tiukka, kova ja tasainen. Siel-

lä on monta joukkuetta jotka taistelevat mitaleista. En usko, että kauden
jälkeen on isoja eroja ensimmäisen ja
viimeisen välillä ja varmasti keskikastissa erot ovat tosi pienet. Kaikki voivat voittaa toisensa ja pelejä varmasti
pelataan paljon ristiin, hyökkääjänuorukainen ennakoi.
HJK:n runko on pysynyt samana
jo usean vuoden ajan, mutta pieniä
muutoksia on tapahtunut kuten aina.
Pelvas ei kuitenkaan näe HJK:n ainakaan heikentyneen talven aikana.
– Pelaajat tuntevat hyvin toisensa ja
pelaavat hyvin yhteen. Olemme mielestäni vieläkin valmiimpia kauteen kuin
viime vuonna. Meillä on vähintään yhtä
hyvä joukkue kasassa, Pelvas päättää.
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futiksen puolesta nyt ja aina
Urheiluun on panostettava.
Minulla on ollut ilo onnistua
monissa futiksen ystävien
elämää parantavissa
hankkeissa.

Arto Bryggare
SDP Helsinki
bryggare.net

LAINVALVOJA EDUSKUNTAAN

Tomi Sevander
poliisi, rikostutkija, varavaltuutettu, rakennuslautakunnan vpj.
t Tuloerojen kasvu ja köyhyys
luovat myös rikollisuutta
t Maahanmuuton haasteisiin
löydyttävä ratkaisu

Asioiden ytimeen

Haagan Ty

www.tomisevander.fi

Päävalmentaja
Antti Muuriselle
HJK:n mestaruuspaineet ovat
tulleet tutuiksi.

HJK ja Honka
mestaruus mielessä
kauteen
HJK jahtaa tulevana kautena kolmatta
peräkkäistä mestaruuttaan ja yhteensä
24. ykkössijaansa. Hongalla on sitä vastoin tavoitteenaan ensimmäinen Suomen
mestaruus.
Salttu Forsström
salttu@gmail.com

DRD Racing

alk.

3.250 €
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Maahantuo
ja:

Katso my
ös muut m
allit sekä
jälleenmy
www.der
yjä

bi.fi

Hongan päävalmentaja Mika
Lehkosuo totesi ennen viime kauden
alkua, että Hongassa on aloitettava
voittamisen kulttuuri. Viime kaudella
espoolaiset juhlivat Liigacupin voittoa, mutta Veikkausliigassa Honka jäi
mitalien ulkopuolelle neljänneksi.
– Voittamisen kulttuuri alkoi Liigacupin voitolla ja se lähtee pienin askelin. 20–30 vuoden päästä voimme katsoa montako pokaalia kaapissa on, ja
lähtikö se voittamisen kulttuuri liikkeelle tosiaan viime vuodesta, Lehkosuo sanoo.
– Tavoite oli tietenkin viimekin
vuonna voittaa mestaruus, emmekä
voi olla tyytyväisiä, koska sitä ei tullut.
Pääsimme kuitenkin taas eurokentille, joten ei ole syytä vetää sen suhteen
ranteita auki. On tietenkin mukavampi olla sarjataulukossa mahdollisimman korkealla, mutta pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa on tärkeä, että
pääsemme eurokentille ja että meillä
on jatkossakin resurssit taistella mestaruudesta, Lehkosuo toteaa.

t:

Honkaa povataan jälleen kärkisijoille,
mutta ehdottomana ennakkosuosikkina kauteen lähtee jälleen HJK.
– Se on meille tuttu tilanne ja olemme siitä tietoisia. HJK:ssa mestaruuspaineet ovat kaikille seurassa toimineille valmentajille tulleet tutuiksi.
Se on niin helppo vain sanoa kuka ennakkosuosikki on, kun joku lukee jo-

tain paperia. Urheiluihmiset kuitenkin tietävät, ettei se ole niin yksinkertaista. Ne ovat muut asiat kentällä jotka ratkaisevat, HJK:n käskijä Antti
Muurinen toppuuttelee ennakkosuosikin puheita.
Lehkosuo uskoo, että Honka pystyy
haastamaan HJK:n eikä helsinkiläisseuran mestaruus ole suinkaan kirkossa kuulutettu.
– Meidän tavoitteenamme on Suomen mestaruus. Se on kova, muttei
mahdoton. On totta, että HJK:lla on
ehkä laajin materiaali, mutta se ei aina
meinaa kaikkea. Kesällä sitten näemme kuka on vahvin. Mielestäni avauskokoonpanomme on täysin vertailukelpoinen heidän kanssaan. HJK:lla
sitten ehkä 18. pelaaja on meidän vastaavaa kokeneempi. Kaudella voimasuhteet sitten mitataan.
Viime kaudella HJK:n ja Hongan
väliin mahtuivat lisäksi yllätyshopeajoukkue KuPS ja TPS. Muurinen ja
Lehkosuo nostavat molemmat myös
toisen turkulaisjoukkueen mukaan
mitalitaisteluun.
– Honka on taas vahva. Siitä on hyvänä osoituksena heidän selviäminen
Liigacupin finaaliin jälleen. Inter tulee olemaan parin vähän vaisumman
kauden jälkeen olemaan kova, Muurinen analysoi.
– Honka, HJK ja Inter on se kolmikko joka taistelee tänä vuonna mestaruudesta. Täytyy kuitenkin
muistaa, ettei KuPS:n viimevuotinen
hopea ollut tsägää. Mielenkiinnolla
odotellaan millainen kausi tulee olemaan. Onhan tässä jo odoteltukin, että kausi alkaa, Lehkosuo heittää.
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Nike Premier Cup – Junnujen paikka loistaa
Nike Premier Cup on yksi junnufutiksen kauden kohokohtia kotimaan jalkapallossa. Sitä se
on myös kansainvälisesti, sillä parhaat seurajoukkueet pääsevät lopulta mittelemään maailman parhaan joukkueen tittelistä, josta kamppailtiin ensimmäisen kerran vuonna 1993.
Vuosi 2011 on 1997 syntyneiden poikien juhlavuosi Suomessa järjestettävien Premier Cupin
karsintaturnausten osalta. Pääsääntöisesti kyseisenä vuonna syntyneet kisaavat ensin pää-

systä Pajulahdessa elokuussa pelattavaan Premier Cupin Suomen lopputurnaukseen. Suomen karsinnan voittaja pääsee taas seuraavana
vuonna Euroopan lopputurnaukseen ja Euroopan turnauksesta kaksi parasta seurajoukkuetta
edustaa maanosaamme MM-lopputurnauksessa, World Finalsissa. Lopputurnaus kantaa myös
nimeä Manchester United Premier Cup ja sen
voitti viime vuonna FC Barcelona.
FC Hongan 1996– syntyneiden Premier Team

voitti viime vuonna pelatun Suomen lopputurnauksen ja ottaa osaa toukokuussa Budapestissä järjestettävään Euroopan lopputurnauksen.
Premier Cupin karsintaturnauksiin maailmanlaajuisesti ottaa osaa noin 10 000 juniorijoukkuetta. Euroopasta suoraan maailman lopputurnaukseen pääsevät suurimpien jalkapallomaiden,
kuten Espanjan, Italian, Ranskan ja Britannian,
karsintaturnausten voittajat.
Suomalaisista Honka ja HJK ovat vieneet

useimmin edustuspaikan Euroopan lopputurnaukseen, mutta lopullinen menestys ei ole ollut kummoista. Vuonna 2008 kuitenkin tehtiin
omalla tavallaan historiaa suomalaisessa junnufutiksessa, kun Hongan 1993-syntyneet etenivät ensimmäisenä suomalaisena joukkueena
maailman lopputurnaukseen. Siellä espoolaiset
menestyivät varsin mukavasti kovatasoisessa
seurassa, jossa oli mukana 20 maailman parasta
juniorijoukkuetta. KS

Hongalla kovat tavoitteet
Premier Cupissa
FC Hongan valmistautuminen kauden päätavoitteeseen on sujunut aikataulussa ja myös kansainvälistä kokemusta on kartutettu tasaisesti. Helmikuussa joukkue leireili Italiassa ja pelasi muun muassa FC Internazionalea
vastaan.
– Aina kansainvälisissä peleissä sitä jännittää, että olemmeko pysyneet
vauhdissa mukana tai otettu muita
kiinni. Italiassa huomasi, että edellisestä ulkomaanreissusta oli aikaa seitsemän kuukautta. Tempo yllätti, mutta siitä shokista selvisimme kymmenessä minuutissa ja pääsimme peliin
kiinni, Premier Teamin valmentaja
Juha Moilanen kertoo.
-Pelimme videoitiin ja niitä katsellessa huomasi selvästi, että meidän
kykymme pitää palloa on kehittynyt
todella paljon. Viimeisellä hyökkäyskolmanneksella pelaaminen ja erikoistilanteet olivat asioita, jotka olivat
meillä heikompia, mutta siihen vuodenaikaan nähden se oli ihan odotettavaa. Toinen iso anti oli myös se, että
uudet pelaajat pääsivät oikeasti korkkaamaan kansainväliset pelit, eikä sitä tarvitse jättää Unkariin, Moilanen
jatkaa.

Kansainvälistä
kokemusta rutkasti

Premier Team on pelannut paljon
kansanvälisiä otteluita ja tulokset
ovat olleet positiivisia. Ennen touko-

Mauri Forsblom

Kim Sanden
kimsanden@hotmail.com

kuun h-hetkeä on edessä vielä leiri
Hollannissa.
– Viime vuonna pelasimme kolme
kansainvälistä turnausta ja vain ADO
Den Haagille hävisimme varsinaisella peliajalla. Meillä on hirveästi kokemusta kansainvälisistä otteluista ja se
on ihan tarkoituksenmukainen strategia. Siitä se ei jää kiinni, että niitä pelejä jännitettäisiin, Moilanen tietää.
– Pääsiäisenä menemme vielä Hollantiin ja siellä on mukana muun muassa Tanskan kärkijoukkueita, Arminia Bielefeld, AZ ja Twente. Pääsemme vielä kokeilemaan ennen Unkarin
turnausta, Moilanen lisää.

Tavoitteet turnaukseen ovat selvät ja myös kovaa työtä niiden eteen
on tehty.
– Joukkueethan lopulta tekevät tavoitteet, mutta emme sinne häviämään lähde. Mahdollisuudet ovat
ihan realistiset. Tärkeintä on pysyä
kehityksessä mukana ja toki suomalainen joukkue onneakin tarvitsee.
Kyllä meillä on hienoja poikia ja yksilötkin ovat menneet eteenpäin, joka
yleensä on hyvä asia myös joukkueelle. Poikien tavoite on voittaa se turnaus ja sen eteen teemme yhdessä asioita, Kalle Lehtisen kanssa joukkuetta
luotsaava Moilanen sanoo.
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Honka Premier
Team juhli viime
vuonna Suomen
lopputurnauksen
voittoa. Nyt edessä
on Euroopan
loppputurnaus Unkarissa

Seppo
Sonkeri

Nike PreTämän vuoden
opan lopmier Cup Euro
ataan Budaputurnaus pel
.5. Premier
pestissä 11.–15
lopputurnaCupin Suomen
tään Pajuus 2011 järjeste
.8.2011.
lahdessa 11.–14

– Harjoittelemme tunnollisesti, eikä se yhteishenki tämän ikäisillä vielä
tule saunailloista vaan siitä, että välillä käydään myös siellä epämukavuusalueilla. Henki on kova, emmekä sinne kuvia lähde kumartelemaan, Moilanen vakuuttaa.
Menestyminen vaatii myös työtä
harjoituskentillä.
– Poikien rytmi on ollut se, että neljä joukkuetreeniä mennään viikossa.
Sitten on fysiikkavalmentaja Jari Hyttinen, jonka ohjeistuksella tulee viisi
omaa tapahtumaa lisää.
Premier Team pelaa kotimaassa kaksi vuotta vanhempien sarjassa, (B17 (94)/Kakkonen), mutta päätavoitteet ovat kansainvälisillä kentillä.
– Menemme keskikesällä vielä Aston Villan vieraaksi kutsuturnaukseen, mutta kyllä tämä on se päätavoite. Klubi pelasi viime kaudella tasaisia pelejä Euroopan lopputurnauksessa, eikä siellä helppoa tule olemaan.
Kaikki ovat kovia jengejä ja on mukava katsoa mihin asti rahkeet riittää,
Moilanen päättää.
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Liikunnanopettaja ja
oppilaanohjauksen lehtori
reservin majuri
Kokenut valmentaja/
tuomari/kasvattaja
käytettävissänne
myös kansanedustajana
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Ykkönen on kaudella 2011 poikkeuksellisen raaka sarja, sillä sarjauudistusten takia peräti viisi joukkuetta
putoaa suoraan Kakkoseen. 13 joukkueen sarjassa se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos et pelaa noususta,
pelaat putoamisesta. Yksi suurimmista putoajaehdokkaista on runkopelaajiansa muualle menettänyt FC Espoo, joka pelasi viime vuonna upean

debyyttikauden Ykkösessä.
– Ei tässä muuta tavoitetta voi olla kuin säilyminen. Ei sitä tarvitse
erikseen edes miettiä. Periaatteessa
tässä ei ole mitään järkeä, että viisi joukkuetta tippuu suoraan. Kaikki ovat varmasti siitä samaa mieltä.
Ihan älytön juttu, mutta kaikille se on
kuitenkin sama, FC Espoon päävalmentaja Jussi Nuorela kertoo.

-Ykkösessä on muutama joukkue,
joka haluaa tosissaan pelata noususta. Muut sitten kamppailevat putoamista vastaan. OPS, PoPa, Lahti,
AC Oulu, Viikingit ja PK-35 ovat varmaan sellaisia, jotka yrittävät muutakin kuin säilyttää sarjapaikkansa,
ex-maajoukkuepelaaja lisää.
Jatkossa Veikkausliiga ja Ykkönen pelataan molemmat kymmenen

joukkueen sarjoina. Tästä syystä molempien joukkuemääriä pienennetään nyt rankalla kädellä.
–Jo liigan supistamisesta voi olla
eri mieltä, mutta en tiedä miksi Ykköstäkin pitää supistaa näin radikaalisti. Kymmenen ja kymmenen on
aika vähän ja Kakkoseen jää esimerkiksi monia Ykkösen tason joukkueita, Nuorela pohtii. JS

Jussi Eskola

Viisi putoaa Ykkösestä – ”Ihan älytön juttu”

Jussi Eskola

45min
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Jussi Nuorela

Rafael ja Hugo Miranda jatkavat
FC Lahden riveissä, vaikka sarjataso
vaihtui Ykköseen.

FC Lahti hakee pikaista
paluuta Veikkausliigaan
FC Lahdelle syksy 2010 oli murheellinen, sillä se putosi 12-vuotisen
Veikkausliigajakson jälkeen sarjaporrasta alemmaksi Ykköseen.
”Mustien Kuhnureiden” taival kuitenkin jatkuu ja joukkue hakee
pikaista paluuta takaisin maan pääsarjaan.
Joonas Sarelius
90min@omnipress.fi

FC Lahti on pystynyt pitämään pelaajapakettinsa varsin hyvin kasassa. Pahimmat menetykset olivat Berat Sadik ja Jari Litmanen. Heitä on
lähes mahdoton korvata, mutta tilalle
on tullut kelpo vahvistuksia.
– Seurajohto ilmoitti viime syksynä
heti putoamisesta seuraavana päivänä, että tavoite on nousta heti takaisin
Veikkausliigaan. Eli tavoite on johdon asettama ja meidän on vastattava
huutoon, päävalmentajaksi täksi kaudeksi tullut Tommi Kautonen sanoo.
– Itse en vielä tässä vaiheessa ollut päävalmentaja, mutta työhaastattelussa asia tehtiin kyllä selväksi, ”Auge” lisää ja viittaa kovaan tavoitteeseen.

Ykkösestä on aikaisempina kausina
noussut sarjan voittaja suoraan ja toiseksi sijoittunut on vielä päässyt karsimaan noususta. Nyt tilanne on vaikeampi, sillä sarjan ykköstila ei takaa
nousua.
– Nousu on meille realistinen tavoite. Kaikki me kuitenkin ymmärrämme, että se on helpompi huutaa ilmoille kuin toteuttaa käytännössä. Pirun vaikeaa tulee nouseminen olemaan, sillä voittajakin pääsee vasta
karsimaan, Kautonen korostaa.
– Meillä taitaa olla sarjan isoin
budjetti, joten eiköhän jo sen perusteella muut nosta meidät myös suosikin asemaan, luotsi lisää.

FC Lahti edelleen lippulaivana?

FC Lahti perustettiin 1996 jatkamaan
FC Kuusysin ja Lahden Reippaan hie-

noja perinteitä lahtelaisena jalkapallon huippuseurana. Reipas ja Kuusysi päättivät keskittyä jatkossa vain junioritoimintaan ja naisjalkapalloon.
Nyt Reipas ja Kuusysi tekevät kuitenkin paluuta myös edustusjoukkuetasolla kovaa vauhtia. Salpausselän Reipas pelaa Kolmosessa ja Kuusysi Kakkosessa. Tämä herättää varmasti ajatuksia, onko FC Lahden tilanne edelleen ennallaan?
– Tilanne on hyvä. Yhteistyösopimusta ollaan uusimassa ja syventämässä entisestään. Jokaiselle toimijalle – juniori- ja huipputasolla – on
selvää, että emme voi jokainen seura
pakertaa yksin. Se ei riitä, vaan yhteen
hiileen puhaltaminen on ainoa vaihtoehto, Kautonen kertoo.
– Jäämme muiden kaupunkien jalkoihin, jos emme tee radikaaleja jut-

”Meillä
taitaa
olla
sarjan
isoin
budjetti.”

tuja yhdessä. Tämän onneksi ymmärtävät kaikki.
Entä jos nousutavoite jää vain haaveeksi ja FC Lahti pelaa seuraavat
kauden edelleen Ykkösessä. Pysyykö
asema edelleen vakaana kaupungin
lippulaivana?
– En halua uhrata ajatuksia tähän,
sillä kaikki tekeminen ja keskittyminen tähtäävät siihen, että tulos on toivotunlainen. Mitä käytännössä tapahtuisi, on vaikea arvioida. Se on kuitenkin varma, että tulee nousu tai ei, niin
jalkapallo jatkuu Lahdessa, Lahdessa
syntynyt ja Reippaassa sekä FC Lahdessa pitkään Veikkausliigaa pelannut
Kautonen sanoo.

Paluu Kisapuistoon

FC Lahti on muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta pelannut koko olemassaolonsa aikana kotiottelunsa kolkolla Lahden hiihtostadionilla. Siellä
tunnelma nousee korkealle vain Salpausselän kisoissa, mutta jalkapallolle
kyseinen areena ei sovi. Nyt edessä on
kuitenkin muutto legendaariseen Kisapuistoon.
– Sillä on iso henkinen merkitys.
Kaikki Lahdessa ovat sitä mieltä, että meidän pitää pelata pelimme siellä.
Talven aikana olen jutellut monen sellaisen lahtelaisen kanssa, joka ei ole
vieraillut ”Montussa” moneen vuoteen, mutta aikoo nyt tulla Kisapuistoon, Kautonen kertoo.
FC Lahden yleisömäärät viime
vuosien aikana kotiotteluissa ovat olleet keskimäärin kahden tuhannen
luokkaa. Samalla yleisömäärällä Kisapuistoon syntyisi upea tunnelma,
kun betoniset olosuhteet ja juoksuradat eivät ole pilaamassa jalkapallonautintoa.
– On itse asiassa aika mielenkiintoista nähdä, miten paluu Kisapuistoon vaikuttaa todellisesti meidän
yleisömääriin. Nyt Hiihtostadion ei
kelpaa enää selitykseksi, ettei tule peleihin. Jos saamme hyvän alun kaudella ja onnistumme vielä pelaamaan
kivaa jalkapalloa, niin saamme varmasti hyviä yleisömääriä. Varmasti jopa samoja kuin Veikkausliigassakin,
Kautonen laskeskelee.
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www.90min.fi -sivusto aukeaa toukokuussa
Helsingin ja Uudenmaan piirit
ovat uudistaneet viestintäänsä. Yksi
konkreettisista uudistuksista tulee olemaan uudet verkkosivut, www.90min.fi
Piirien vanhat verkkosivut jäävät vielä
käyttöön, mutta uudet sivut tuovat paljon lisää.
– Ajatus on se, että piirien omat sivut ovat organisaatiolähtöisiä, kun taas
uudet sivut ovat enemmän lajilähtöiset,

Helsingin piirin piirijohtaja Jari Kurittu
kertoo.
– Tavoite on tietenkin saada kaikki lajista kiinnostuneet ihmiset käymään sivuilla. Sivustosta tulee kuin iso tori, josta
löytyy kaikkea.
90min-sivustolla tulee olemaan esimerkiksi jatkuvasti päivittyviä uutisia,
videoita ja mm. blogeja. Tarjonta on siis
kattava.

– Tavoite on luoda sivustosta yhteisö, jossa sisään kirjautuneet voivat myös
käydä keskustelua, Kurittu kertoo.
Toukokuusta eteenpäin 90min-lehden viimeisellä aukeamalla olevien kysymysten vastaukset löytyvät myös uusilta
verkkosivuilta.
– Tämän lehden kysymysten vastaukset saa käsiinsä piirien nykyisiltä sivuilta,
Kurittu toteaa. JS
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Piirit uudistavat viestintäänsä
Joonas Sarelius
90min@omnipress.fi

Suomen Palloliiton Helsingin
ja Uudenmaan piirit ovat käynnistäneet laajan viestintäyhteistyön Suomen Lehtiyhtymä – konsernin kanssa. Piirien yhdessä julkaisema 90minuuttia -lehti siirtyi Lehtiyhtymän tytäryhtiön Omnipress Oy:n kustannettavaksi, ja Lehtiyhtymän sanoma– ja
kaupunkilehdet tehostavat jalkapallon seurantaa. Sopimukseen sisältyy
myös uutistuotanto piirien yhteiseen
verkkopalveluun.
Uudenmaan piirin piirijohtaja
Matti Räisäsen mukaan viestinnän
uusia linjauksia on mietitty jo pidempään.
– Edellinen 90min-lehti ilmestyi kuusi vuotta. Maailma on muuttunut ja itse asiassa kolme vuotta sitten aloimme jo suunnitella seuraavaa steppiä lehden suhteen. Nyt kesällä tulee kaksi vuotta täyteen siitä,
kun kunnolla aloitimme työn, Räisänen kertoo.
– Pitkä prosessi tämä on ollut. Ajatuksella ja suunnitelmallisesti on työ
tehty, korostaa Helsingin piirin piirijohtaja Jari Kurittu.
90min-lehden muutokset on yksi askel tästä kokonaisuudesta. Muita konkreettisia muutoksia ovat Lehtiyhtymän sanoma– ja kaupunkilehti-

Keke Armstrongin
futiskoulut
kesällä 2011
06.06.–09.06. T/P 9–14-v
19.06.–22.06. T 9–14-v
31.07.–03.08. T/P 9–14-v
Hinta 250 € / osallistuja.
Sisältää majoituksen täysihoidolla, ammattitaitoisen
valmennuksen ja leiripaidan.

Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:
www.vierumaki.ﬁ
> lomailijat ja liikkujat
> lapset ja nuoret
> lajileirit ja kurssit
riina.reiman@vierumaki.ﬁ
puh. (03) 8424 1015
puh. (03) 8424 11/vaihde

in tulevat jalkapallojutut sekä toukokuussa aukeavat uudet verkkosivut,
www.90min.fi. Lehtiyhtymän lehdet tavoittavat Helsingissä ja Uudellamaalla noin 800 000 lukijaa.
– Strategian mukainen suuntaus
on se, että ”uskoville” saarnaamisen
ohella meidän täytyy tavoittaa vielä valaistumista etsiviä, uusia futiksen
ystäviä ja harrastajia. Eli näiden sanoma– ja kaupunkilehtien sekä uusien nettisivujen kautta tavoittelemme
uutta lukijakuntaa, Räisänen sanoo.
– Mukana oli muutamia vaihtoehtoja kumppaniksi, mutta varsinkin tämä ajatus kaupunkilehtien jutuista koukutti hyvin
mukaan ja Lehtiyhtymä oli siten ykkösvaihtoehto yhteistyökumppaniksi, hän lisää.
Kuritun mukaan uudella viestintäyhteistyöllä on suuri rooli harrastajamäärien lisäämisessä.
– Liiton strategian mukaisesti harrastajamäärät on tavoitteena tuplata vuoteen 2020 mennessä. Tavoitamme näillä viestinnällisillä uudistuksilla paljon ihmisiä lajin ulkopuolelta,
joten tämä on yksi keinoista toteuttaa
tavoitetta, Kurittu painottaa.

piirien kanssa jo pitkään. Nyt yhteistyö syvenee entisestään. Konsernin
toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen
uskoo yhteistyön laajenemisen palvelevan lukijoita isolla alueella.
– Lehtiyhtymän sanoma– ja kaupunkilehtien levikkialue kattaa parhaiten Helsingin ja Uudenmaan alueet. Reilun pelin hengessä haluamme olla tukemassa jalkapalloharrastusta ja vauhdittamassa osaltamme

Yhteistyö syvenee entisestään
– seuroille myös tukea
Lehtiyhtymä on tehnyt yhteistyötä
Palloliiton Helsingin ja Uudenmaan

Futiskesä
Vierumäellä
Keken kanssa!
Mestarivalmentaja Keith ”Keke” Armstrongin
futiskoulussa pääset ammattimaiseen valmennukseen.
Vieraina tyttöjen leirillä Sanna Talonen (Suomen
maajoukkue ja KIF Örebro) ja muilla leireillä Aston
Villan Pohjoismaiden kykyjenetsijä David Wilson.
Myös yllätysvieraita!
Lajiharjoittelun lisäksi ohjelmassa on oheisharjoituksia, oppitunteja sekä muuta mukavaa kesään
kuuluvaa tekemistä.

Vierumäen futiskoulu on huippujuttu!

www.vierumaki.ﬁ

Matti Räisänen

Suomen futista eteenpäin, Hämäläinen sanoo.
Yhteistyösopimus tukee myös Helsingin ja Uudenmaan piirien alueella
toimivien seurojen varainhankintaa
avustamalla niitä julkaisutoiminnassa. Jalkapalloa pelaa Palloliiton Uudenmaan ja Helsingin piirien seuroissa yhteensä noin 40 000 rekisteröityä pelaajaa.
– Seuroille tulee yhteistyösopimuksen kautta mahdollisuus saada edulliseen hintaan liitteitä ja sivuja käyttöönsä näistä sanoma– ja kaupunkilehdistä. Tämä auttaa seuroja
varainhankinnassa sekä niiden omassa viestinnässä, sillä näkyvyys tässä
tapauksessa on suurta ja viestin jakaminen hoituu seuran kannalta vaivattomasti, Kurittu kertoo.
Uudenmaan piirin puheenjohtaja
Kari Uotila odottaa yhteistyöltä paljon.
– Jalkapallo on Suomen laajimmin
harrastettu laji, ja viestinnän on suuntauduttava entistä enemmän ulospäin. Haluamme kertoa jalkapalloharrastuksesta ja jalkapallosta suurelle yleisölle myös seura– ja aluelähtöisesti eikä vain tunnettujen tähtien ja huippu-urheilun kautta. Ja
tietenkin pyrimme saamaan lisää
harrastajia hienon lajin piiriin, Uotila sanoo.

90min

45min
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Businesscollege.fi -liiga aloittaa
Suomen Palloliiton Helsingin ja Uudenmaan piirit ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto jatkavat yhteistyötä. Poikien C15-aluesarja on nimeltään businesscollege.fi-liiga. Nimensä liiga on saanut oppilaitoksen nettisivun
mukaan.
– Haluamme olla siellä, missä nuoretkin. Oppilaitos voi rikkoa rajoja ja toimia siellä, missä
sitä ei perinteisesti ole totuttu näkemään, Suomen Liikemiesten Kauppaopiston rehtori Antti

Loukola kertoo.
– Yhteistyö Palloliiton kanssa on meille tärkeä, koska juuri peruskoulun lopulla monet nuoret tekevät valinnan jatkaako urheilua vai keskittyäkö opiskeluihin. Haluamme kannustaa myös
niiden yhdistämiseen, Antti Loukola kertoo.
Liiketalouden tai tieto– ja viestintätekniikan –
merkonomin tai datanomin – opinnot voivat olla urheilijalle hyvä vaihtoehto lukiolle.
– Huippu-urheilija tarvitsee businessosaamis-

ta urallaan. Sitä on mahdollista oppia vaikkapa
merkonomikoulutuksessa, Loukola toteaa.
Kauden 2011 businesscollege.fi –liiga alkaa
viikoilla 15-16 normaalin sarjakauden mukaisesti. Liigan kevätkausi huipentuu 14.6. pelattaviin päätöspeleihin.
Silloin palkitaan myös kevätkierroksen
parhaat joukkueet ja yksilöt. Liigan tapahtumista tiedotetaan tarkemmin Palloliiton
Uudenmaan ja Helsingin piirien nettisivuilla.

Tekonurmibuumi saa tukea valtiolta
Suurin ponnistus futisväelle on kunnallisen rahoituskynnyksen ylittäminen.
Lauri Nurmi
lauri.nurmi@lehtiyhtyma.fi

Urheiluväen ketteryys
ajaa läpi hankkeitaan synnyttää
pientä kateutta muiden kuin ruumiinkulttuurin edustajien parissa. Jalkapalloilijoita ei kannata
kadehtia, koska liikuntapaikkojen
sinivalkoisesta luomishistoriasta
ei löydy futispyhättöjen rakentamisen kultakautta.
Yleisurheilukentät valtasivat
Suomen 1930-1950-luvuilla. Uimahallibuumi koettiin vuosina
1965-1990, ja jäähalleja Suomeen
on pystytetty melkoisella vimmalla vuodesta 1985 lähtien.
Helsingin ja Uudenmaan piireissä jalkapalloa on läpi vuosikymmenten harjoiteltu ja pelattu
enimmäkseen hiekalla, mikä on
tullut yhteiskunnalle edulliseksi.
Jääurheilua vastaavasti on tuettu
miljoonilla, koska kiekkohenkiset
kunnallispoliitikot ovat pitäneet
jäähallia kunnan imagoa parantavana investointina.
Vaikka jalkapalloilija pitäisi
jääkiekosta – ja päinvastoin – lajit kilpailevat samoista valtionapueuroista.

Ei enää hiekkakenttiä

Kulttuuri- ja urheiluministeri

Stefan Wallin on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 9,48 miljoonaa, joilla tuetaan liikuntapaikkahankkeita.
Vuonna 2010 jaettiin kuusi miljoonaa euroa, joten lisäystä on lähes 3,5 miljoonaa (58 prosenttia).
Uudenmaan ELY-keskuksen
osuus valtakunnallisesta potista
on 3,5 miljoonaa.
– Jaamme valtionavut hankkeille, joiden arvonlisäverottomat
kustannusarviot eivät ylitä
700 000 euroa, kertoo sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri.
– Tähän raamiin mahtuu hiekkakentän muuttaminen tekonurmeksi, Piri havainnollistaa.
Uusia hiekkapintaisia jalkapallokenttiä ei Uudellemaalle Pirin
mielestä enää kannata rakentaa.
– Jos joku ehdottaa hiekkakenttää, kysymme nykyään, että
eikö sittenkin tehtäisi tekonurmikenttä, Piri tuumaa.
Valtionavun osuus tekonurmen rakentamiskustannuksista
liikkuu usein 20 prosentin kieppeillä.
– Buumi on kestänyt viitisen
vuotta. Kolmannen sukupolven
tekonurmien jousto-ominaisuudet miellyttävät jalkapalloilijoita,
Piri uskoo.
Vanhemmat jalkapallosuku-

polvet miettivät ehkä, ovatko
2010-luvun juniorit hemmoteltuja, kun hiekkapelit eivät maistu.
Totuus on, että paljon rouhetta sisältävä ja entistä pehmeämpi tekonurmi symboloi monessa paikassa edistystä.

JoKin unelma täyttyy

Pienen kyläseuran Jokelan Kisan
unelma täyttyy kesällä pääradan
varressa, kun hiekkakenttä korvataan muovisella pelialustalla.
– Olemme pelanneet kotipelimme kesäkuuhun asti hiekkakentällä, mikä suoraan sanottuna on vähän noloa, myöntää Jani
Luukkonen, JoKin P98 Milanin
joukkueenjohtaja.
Jokelasta on autoiltu Helsinkiin pelaamaan PK-35:n järjestämää talvisarjaa. Lämmitettävästä
tekonurmesta JoKin juniorit eivät pääse nauttimaan, mutta aurattuna kenttä on pelikunnossa
alku- ja lopputalvella.
Tuusulassa kunta takasi Jokelan Tekonurmi Oy:lle 225 000 euron lainan, jonka myöntämisen
ehtona oli vähintään 30 000 euron valtionavustus ELY-keskukselta.
– Jos kunta on mukana tai löytyy muuta rahoitusta, 20 prosentin valtionavun saaminen on hy-

vinkin mahdollista,
Ilpo Piri valaa uskoa jalkapalloväkeen.
Kolmannen
sukupolven
tekonurmesta haaveilevan jalkapalloseuran ensimmäinen ja suurin haaste on vakuuttaa kunnalliset
päättäjät kentän tarpeellisuudesta.
– Liikuntalautakunnat tekevät
aloitteita, mutta usein ne kaatuvat valtuustoissa, Piri toteaa.
– Valtuustossa vastakkain saattavat olla vanhainkodin peruskorjaaminen ja uuden jalkapallokentän rakentaminen, Piri huomauttaa.

”Kansanterveydellinen
menokohde”

Jos kuningaslajin kenttähanke ylittää kunnallisen rahoituskynnyksen, valtiollinen rahoittajataho pitää tekonurmea hyvänä kansanterveydellisenä menokohteena.
– Hyvin mielellämme olemme
tekonurmihankkeita tukeneet,
koska harjoitustunteja riittää mo-

nille. Luonnonnurmea voi käyttää
noin 15 tuntia
viikossa, mutta tekonurmea vaikka
kellon ympäri, Piri vertailee.Yhtenä
avustuskriteerinä on myös
sukupuolten välinen tasa-arvo.
– Ei tässä feminismiä ole mukana, mutta jalkapallo on tyttöjen harrastetuin palloilulaji, Piri tuumaa.
Historiallisessa katsannossa
leijonanosa valtionavuista on virrannut miehisille liikuntapyhätöille. Jalkapallokenttien edelle
ajavat avustusjonossa lähiliikuntapaikat. Niiden rakentaminen
on futisyhteisön etujen mukaista, koska pienellä kentällä lapset
pystyvät nauttimaan piha- ja välituntipeleistä, jotka kehittävät
motoriikkaa ja pallonhallintaa.
Lähdeteos: Kokkonen Jouko, Valtio liikuntarakentamisen linjaajana.
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 165, Helsinki 2010

Ainakin Viikingit ja Gnistan saaneet epäilyttäviä tarjouksia
Joonas Sarelius
90min@omnipress.fi

Suomalainen jalkapallo on saanut
lopputalven aikana paljon negatiivista
huomiota, kun ulkomaalaisia pelaajia
on pidätetty epäiltyinä ottelutulosten
järjestämisestä. Seurat ovat saaneet
myös epäilyttäviä tarjouksia, lähinnä
Aasiasta. Valitettavaa lieveilmiötä on
esiintynyt ympäri maailmaa.
Kaiken takana ovat aasialaiset vedonlyöntimarkkinat, jossa pyörii suuria summia rahaa myös suomalaisen
jalkapallon vedonlyöntikohteissa. Aasiasta on lähestytty myös helsinkiläisiä seuroja.
– Saimme viime vuoden huhtikuussa s-postin Singaporesta, jossa tiedusteltiin selvällä suomen kielellä mahdollisuutta osallistua taloudellisella
tuella seuran toimintaan. Se oli enemmänkin tiedustelu, eikä siinä suoranaisesti ehdotettu mitään. Mutta kyllähän se pistää aina miettimään, jos

joku haluaa Singaporesta laittaa rahaa
Viikinkeihin, Ykkösessä pelaavan FC
Viikingit edustus ry:n puheenjohtaja
Jorma Koivukangas kertoo.
– Asia ei meidän puolesta mitenkään edennyt. Nyt kun asia on tullut
viime viikkoina esiin, niin tämä kyseinen s-posti tuli vasta mieleen. Laitoimme sen saman tien eteenpäin Palloliitolle, Koivukangas lisää.
Myös Kakkosessa pelaava Gnistan
on saanut samantyylisen lähestymisen.
– Saimme suomenkielisen s-postin
ulkomailta, jossa Gnistan olisi haluttu ostaa. Tämä tuntui enemmän nigerialaiselta kiertokirjehuijaukselta, joten annoimme asian olla. Nyt kun asiat
lähtivät laajentumaan, niin pistimme
meilin eteenpäin piirille, Gnistanin puheenjohtaja Tero Korhonen kertoo.
Erästä seuraa lähestyttiin tämanlaisella
s-postilla. Ikinä ei taida olla ilmaista
rahaa, joten kannattaa suhtautua
näihin aina isolla varauksella

90min

huhtikuu 2011

joonas sarelius

Gnistan yksi Kakkosen suosikeista
Kim Sanden
kimsanden@hotmail.com

Miesten Kakkonen pyörähtää
käyntiin huhtikuun lopussa. Edessä
on jälleen erittäin jännittävä kausi, sillä vain yksi joukkue nousee kolmesta
lohkosta Ykköseen ja peräti 11 putoaa
sarjaporrasta alemmaksi Kolmoseen.
A-lohko koostuu pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan piirin joukkueista. Ennakolta suurimmat menestyspaineet on ladattu viime vuosina
nousukeskusteluissa tiiviisti mukana
olleen Oulunkylän ylpeyden, IF Gnistanin, piikkiin. ”Kipinä” ei kuitenkaan suostu ottamaan ennakkosuosikin paineita.
– Nyt emme ole suosikkeja, mutta
katsotaan miten kausi lähtee käyntiin.
Emme tule koskaan kieltäytymään
noususta ja jos kaikki menee hyvin,
niin se on varmasti mahdollista. Tässä
lohkossa on kuitenkin joukkueita, jotka panostavat sarjanousuun varmasti enemmän kuin me, Gnistaniin täksi
kaudeksi valmentajaksi pestattu Aavo
Sarap kertoo 90min-lehdelle.
– Kaikki on mahdollista, mutta emme ole suurimpia suosikkeja. Kyllä ne
ovat Ykkösestä pudonneet Klubi 04 ja
Mikkeli (MP). Myös Kuusysi varmasti satsaa paljon ja on siellä mukana myös
esimerkiksi GrIFK, joka pelasi Ykkösessä muutama kausi sitten, Sarap lisää.

Gnistan lähtee
kauteen yhtenä
ennakkosuosikkina. Paineita
oulunkyläläisjoukkue ei noususta
kuitenkaan ota.

Ei selvää ykköstä

A-lohkosta Sarap povaa erittäin tasaista ja vaikeasti ennustettavaa. Hyviä joukkueita on useampia ja voimasuhteista on vaikea sanoa vielä tällä
hetkellä.
– A-lohkossa tuskin on ihan yhtä selvää ykköstä kuin B- tai C-lohkoissa. Uskon, että tässä lohkossa pelit menevät paljon enemmän ristiin ja
ennen syksyn ratkaisupelejä on turha
lähteä liikaa arvailemaan mitä tapahtuu, Sarap pohtii.
Gnistanin valmistautuminen on sujunut uuden päävalmentajansa alaisuudessa positiivisissa merkeissä.
– Olemme päässeet treenaamaan

hyvin ja meidän kenttä on ollut hyvin auki.
Kesällä kuitenkin vasta selviää, miten kovaa
olemme menneet. Joukkue
on hyvin taitava
ja pyrimme pelaamaan maassa. Pelaajia myös
kiinnostaa se, että joukkueella
menee hyvin ja
olen pitänyt siitä paljon, Sarap
sanoo.
– Pyrimme olemaan se pallollisempi joukkue kentällä ja meidän taitotaso riittää siihen. Haluamme määrätä
tahdin, mutta aina pitää muistaa, että kentällä on myös vastustaja. Vasta
kaudella näemme miten olemme onnistuneet, Sarap muistuttaa.
A-lohkossa vain MP, KTP ja Kouvolan Sudet ovat Helsingin ja Uudenmaan piirien ulkopuolelta, joten lohko on pääosin keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Gnistanin lisäksi A-lohkossa pelaavat Uudenmaan ja Helsingin piireistä FC Futura, Atlantis
FC, Kiffen, KäPa, LPS, MPS, GrIFK,
Kuusysi, Klubi 04 sekä Pallohonka.
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B-lohkossa kertyy
kilometrejä
B-lohkossa sarjanousijat BK-46 ja TiPS
sekä LoPa ja JäPS edustavat Uudenmaan
piiriä. Kaudesta tulee kova pelkästään jo
vieraspelien suhteen. Uusimaalaiset matkustavat bussilla Närpiöön, Raumalle, Saloon, kahdesti Poriin ja Turkuun sekä kolmesti Tampereelle. Aika iso ero verrattuna
A-lohkoon.
– Yllätys kieltämää se oli, kun meidät
laitettiin B-lohkoon ja suurin osa muista
pääkaupunkiseudun joukkueista pelaa Alohkossa. Eihän siinä ole kuin noin 4000
kilometriä eroa matkustamisessa, TiPSluotsi Tom Weckström harmittelee.
– Pelaajamarkkinoilla jää usein luu käteen Kakkosen tasoisten pelaajien kanssa
sen matkustamisen takia, Weckström lisää.
AC Vantaa kantoi Vantaan värejä viime
kaudella Kakkosessa, mutta visiitti jäi lyhyeksi. Nousijajoukkue TiPS:n tavoitteet
tulevalle kaudelle ovat maltilliset mutta
kristallin kirkkaat.
– Lähdemme siitä, että säilymme Kakkosessa vaikka väkisin. Tarkoitus on tehdä
tämä juttu pitkäjänteiseksi ja seuraavalla
kaudella sitten varmasti vähän helpottaisi.
Nelosesta olemme nousseet nyt kahdessa
vuodessa suoraan, joten nyt pitää ottaa
vähän rauhallisemmin. Samalla on tarkoitus ajaa omia TiPS-kasvatteja sisään joukkueeseen, Weckström avaa taustoja.

puoliaika
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Fanikult

on myös Suo

lttuuria

omessa!

Jalkapallokulttuuria on Suomessa nähty
jo vuosikymmeniä, mutta fanikulttuurin rantautuminen kotimaahamme on
tapahtunut vasta reilut 15 vuotta sitten.
90min-lehti pureutui sisälle suomalaiseen fanikulttuuriin kolmen seuran: FC
Lahden, HJK:n ja FC Viikinkien kautta.

Kim Kallström
kim.kallstrom@welho.com

Jalkapallo on aina parasta
paikan päällä, eikä se suinkaan
johdu ainoastaan itse Kuningaslajin hienouksista. Televisiosta peliä katseltuna jotain tärkeää jää puuttumaan, ehkä se kaikkein tärkein eli tunnelma. Pelistä
saa aivan toisella tavalla irti, kun
vastustajien intohimoiset kannattajat heiluttavat huivejaan ja laulavat kovaan ääneen joukkueensa nimeä lukemattomilla eri sävelillä.
Suomessa fanikulttuuri on vielä lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi Englantiin, Saksaan, Espanjaan tai jopa naapurimaahamme Ruotsiin, mutta ensiaskeleet on kuitenkin jo otettu.
Ensimmäinen suomalainen
kannattajaryhmä perustettiin
Suomen Kauniaisissa vuonna
1978. Grankulla IFK:n fanit perustivat Grani Supporter’s Club –
nimisen yhdistyksen, joka järjesti jo tuolloin kannattajamatkoja
vierasotteluihin. Ensimmäisenä
vuotenaan ryhmä keräsi kunnioitettavat 139 jäsentä, mutta nykyi-

sin yhdistys on kuopattu.
Helsingissä Forza HJK perusti
ensimmäisenä toimintansa vuonna 1999, vuosi sen jälkeen, kun
HJK oli pelannut historiallisesti Mestarien liigan lohkovaiheessa. Myöhemmin tämä kannattajaryhmä halkesi kahtia ja Sakilaiset saivat alkunsa.
Vuonna 2001 syntyi kannattajakulttuurin moniottelijat Stadin
Kingit, jotka liputtavat HIFK:n
puolesta jalkapallon lisäksi myös
jääpallossa ja jääkiekossa. SK
on herättänyt Suomessa todella
suurta huomiota näyttävillä kannattajamatkoillaan. Stadin Kingien toiminta on suurta ja näkyvää
siitä huolimatta, ettei HIFK ole
pelannut jalkapalloa pääsarjassa
sitten vuoden 1972.
Pienempää kannattajatoimintaa tässäkin artikkelissa edustaa
Valloittajat, jotka tukevat henkeen ja vereen itähelsinkiläistä
Vuosaaren Viikinkejä. Valloittajat perustettiin vuonna 2006.
Ennen kuin kuitenkaan voidaan paneutua edellä mainittuihin tarkemmin, on syytä tarkastella Suomen pitkäaikaisinta kannattajaryhmää, FC Lahden Kan-

21
kuvat: Jussi Eskola

90min

huhtikuu 2011

22

90min

huhtikuu 2011

FCLK kirjoitti suomalaista jalkapallohistoriaa
FC Lahden Kannattajat tekivät historiallisen kulttuuriteon vuoden 2010 lopussa ilmoittamalla, että he aikovat maksaa osan brasilialaisen maalitykin Rafaelin palkasta.
Projekti lähti käyntiin kun Veikkausliigasta
Miesten Ykköseen pudonnut FC Lahti ilmoitti, ettei välttämättä pysty pitämään Rafaelia
enää seurassa.
Jokin napsahti silloin FCLK:n päässä, sillä
suuri huoli pitkäaikaisen maalipyssyn ja seu-

raikonin menettämisestä muuhun seuraan sai
yhdistyksen yltymään nopeisiin vastatoimiin.
Tavoitteena oli kerätä FC Lahden faneilta tarpeeksi rahaa kokoon, jotta seura pystyisi maksamaan osan Rafaelin palkasta.
Kannattajaporukasta kerättiin nopeasti ydinporukka, josta kaikki maksavat tietyn
summan seuralle kuukausittain oman harkintansa mukaan yhteensä 12 kuukauden ajan.
Summat vaihtelevat kympistä kahteen.

– Hankkeen puuhamiehet soittivat
lyhyessä ajassa kaverit läpi ja keräsivät
rahat kasaan, minkä jälkeen he menivät esittämään seuralle ideansa. Seura luotti toimintasuunnitelmaan, eikä käsittääkseni maksuissa
ole ollut minkäänlaisia ongelmia, FCLK:n perustajajäsen Jouni Lehti kertoo.
Lehti myös toivoo, ettei ongelmia maksujen
suhteen tule myöskään tulevaisuudessa.
– Tässä on nyt myös FCLK:n kunnia kysees-

sä. Itse näen sen niin, että vaikka kaksi kaveria otti homman hoitaakseen, niin se on koko
FCLK:n vastuulla, että homma toimii. Se on
erinomainen idea!
Samalla suomalaisessa jalkapallohistoriassa
käännettiin uusi sivu, sillä vastaavaa kulttuuritekoa ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Rafael pelaa yhä FC Lahdessa ja tulee pelaamaan
myös ensi kaudella, jolloin FC Lahti pyrkii nousemaan takaisin Veikkausliigaan.

Suomen Amaajoukkueen
kannattajat
(SMJK) kerää
yhteen eri seurajoukkueiden
kannattajat.
Tunnelma
maaotteluissa
on jopa kansainvälisellä
mittapuulla
erinomainen,
niin koti- kuin
vierasotteluissa.

nattajia, jotka ovat toimineet täysipäiväisesti jo vuodesta 1996, kun Reippaan ja FC Kuusysin fuusioseura FC
Lahti perustettiin.

Fanikulttuurin pioneerit – FC
Lahden Kannattajien tarina

Kun fuusioseura FC Lahti perustettiin vuonna 1996, ei kestänyt kauan, kun seuralle löytyi jo oma kannattajayhdistyskin. Alun perin siihen ei
kuulunut kuin muutama jäsen. Yksi heistä oli nyt 30-vuotias Jouni Lehti, jonka 90minuuttia tapasi faniryhmän perinteikkäässä kantakuppilassa
Roostersissa.
FC Lahti pelasi vuonna 1997 Miesten Ykkösessä ja Lehti kuului parin
kaverinsa kanssa huutosakkiin. Pian
porukkaan liittyi toinen ryhmä, jonka jäsenet olivat olleet kentän toisessa
päädyssä kannustamassa rumpujen
kanssa. Vuonna 1998 kun FCLK perustettiin, oli mukana 15 jäsentä. Toiminta oli kuitenkin aktiivista ja FCLK
järjesteli bussimatkoja vierasotteluihin ulkopaikkakunnille sekä julkaisi
myös oman fanilehden.
– Kun lähdimme mukaan, niin
olimme hyvin lähellä seuraa ja FC
Lahti tukikin meitä taloudellisesti.
Saimme muun muassa kausikortteja halvalla. Toisin päin taas minä tein
heidän nettisivunsa, Lehti kertoo.
FC Lahti alkoi myöhemmin kuitenkin ottaa faniryhmäänsä pientä etäi-

syyttä. Ryhmä oli kasvanut jo reilusti
sekä vuoden 2002 Suomen Cupin finaalissa kannattajia oli mukana noin
80. FCLK alkoi saada huomiota myös
mediassa, sillä toiminta oli värikästä
ja huutelut katsomosta usein vähintäänkin provosoivia.
– Jossain vaiheessa porukkaa tuli
enemmän mukaan ja ison kannattajaryhmän mukana tuli myös ongelmia.
Silloin seura otti rehellisesti etäisyyttä. Mielestäni kannattajat ovat kuitenkin kannattajia ja seura on seura,
ei heidän tarvitse tehdä saumatonta
yhteistyötä, mutta puhevälit on hyvä
pitää kunnossa, Lehti pohdiskelee.
Myöhemmin Lehti itsekin otti etäisyyttä FCLK:hon, sillä perustajajäsenenä hän ei osannut ottaa vastaan julkista kritiikkiä median toimesta. Hän
oli poissa toiminnasta kahden vuoden ajan.
– Kun olin perustamassa jotain
ja siitä kirjoiteltiin pahasti lehdissä,
niin tulihan siitä paska fiilis. Otin ehkä hieman liiankin henkilökohtaisesti kaikki asiat. Se meni kuitenkin ajan
mittaan ohi, Lehti muistelee.

Mistä motivaatio toimintaan?

Moni saattaa ihmetellä, mistä fanit
löytävät motivaationsa kannattajatoimintaan. Miten he jaksavat laulaa
ja tunnustaa väriä? Se on hyvä pitää
mielessä, että jokainen fani kannattaa seuraa omalla tavallaan ja vaikka

kaikki eivät ole asioista samaa mieltä,
heitä kaikkia yhdistää yksi asia.
– Jos miettii, että tässä alkaa nyt 15.
kausi jäsenenä, niin kai sitä rakastaa
seuraa vain niin paljon. Ei sitä tarvitse erikseen edes miettiä. Peleihin on
mukava lähteä, kun seura on pystyssä
ja kannattajia on aina reilut 50 mukana, Lehti kuvailee.
Parhaat hetket Lehti on kokenut
kannattajana vierasmatkoilla. Erikseen hän nostaa estradille pronssimitalin voittamisen vuonna 2008 Klubia
vastaan Finnair Stadiumilla ja mitalin mukana tulleet europelit, joissa FC
Lahti eteni myös suhteellisen pitkälle.
– Ne menevät henkilökohtaisessa arvoasteikossa todella korkealle. Ei
ole montaa asiaa, joka olisi hienompaa kuin lähteä Albaniaan katsomaan
vierasottelua. Meitä oli lähemmäs 30
ihmistä mukana, Lehti muistelee.
Tunnelmaa ei myöskään puuttunut Turun Veritas Stadionilla kauden 2010 päätösottelussa, johon
FC Lahden Kannattajia oli saapunut yhteensä 150. Palkintoa suuripäinen joukko ei kuitenkaan saanut,
sillä FC Lahden kohtalona oli lopulta
pudota sarjaporrasta alemmas.

”Kannattamisen idea on
värikkyys, eikä yhteinen
hyssyttely”

FCLK:n jäsenmäärä ei ole kasvanut
voimakkaasti enää vuosiin, mutta sil-

”Ei ole
montaa
asiaa, joka olisi
hienompaa kuin
lähteä
Albaniaan katsomaan
vierasottelua.”

ti joka kausi porukassa nähdään uusia
kasvoja. Nykyisin suomalaisen fanikulttuurin pioneeriryhmä tunnetaan
kuitenkin ympäri maata, eikä vain vähintään vastustajia provosoivan tyylinsä vuoksi.
Vastustajien hippaan haastaminen
ja usein rääväsuumainen asenne on
muodostunut myös FCLK:n jonkinlaiseksi tavaramerkiksi. Jouni Lehti ei
tätä kyseenalaista mainetta enää turhia harmittele.
– Se on kannattamisen idea, että
katsomossa on väriä, eikä sellaista yhteistä hyssyttelyä, jossa kaikki pidettäisiin yhdessä kädestä kiinni ja toivoisimme suomalaisen jalkapallon
parasta. En usko, että suomalainen
jalkapallo paranee sillä, että tehdään
loputtomasti yhteistyötä ja kaikki on
kavereita keskenään, Lehti laukoo.
FCLK:n maineeseen on myös osasyynä media, joka tarttuu tukevasti
kiinni epäkohtiin, mutta ei huomioi
kannattajia silloin, kun he yrittävät
luoda kulttuuria. FCLK:n toiminta
oli yli kymmenen vuotta sitten vielä tavatonta ja sen vuoksi vaikeasti
hyväksyttävissä – olkoonkin, että kannattajien lauluissa viljellään enemmän solvauksia kuin kukkasia.

Forza-HJK toi vastavoimaa

Toisen näkökulman kannattajatoimintaan saa paneutumalla Suomen
suurimman ja perinteikkäimmän,
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Forza HJK perustettiin vuonna
1999. Nykyään
toiminta on hieman
hiljentynyt, kun osa
kannattajista siirtyi
Sakilaisten leiriin.

Usea kannattajalauma
– yksi joukkue

Forza HJK:n menestys kannatustoiminnassa jatkui aina vuoteen 2006
saakka, kunnes fanien keskuudessa
syntyi ristiriitoja. Varsinaisen shokkiuutisen forzalaiset saivat kuulla vain
pieni tovi ennen kauden 2006 alkua,
jolloin osa kannattajaryhmästä irtaantui Forza HJK:sta omaksi porukakseen, jotka nopeasti alkoivat kutsua itseään Sakilaisiksi.
– En ollut silloin vielä hallituksessa mukana, mutta ymmärrykseni mukaan se tuli täysin yllätyksenä. Itse en
nähnyt ristiriitoja ollenkaan, joten se
tuli Forzalle täysin ilman ennakkotietoja, Borg valottaa.

Alkuperäinen idea irtaantumiseen
Sakilaisilla oli, että HJK säilyisi sakoilta, mikäli he soihduttaisivat katsomossa tai jotain muuta häiriökäyttäytymistä tapahtuisi. Yleisesti voi sanoa, että Sakilaiset halusivat erilaista
kannattajatoimintaa mitä Forza HJK
pystyi heille tarjoamaan – villimpää ja
vapaampaa ilman sensuuria.
Sakilaisiin kuuluu hieman yli 70 jäsentä, joista noin 50 on aktiivista. Forzassa puolestaan on nykyään virallisesti jäseniä 175 ja heistäkin noin 50
on aktiivista kannattajaa. Näiden kahden ryhmän lisäksi Sonera Stadiumilla on nähtävissä myös täysin uusi kannattajaryhmä, jotka kutsuvat itseään
nimellä S140.
Katsomonumeron mukaan nimetty
fanilauma koostuu puolestaan enemmän kannattajista, jotka ovat ikänsä
vuoksi liian nuoria liittyäkseen Sakilaisiin. Silti he ovat enemmän kallellaan anarkistiseen Sakilais-ryhmään
kuin enemmän perhekatsomona tunnettuun Forza HJK:hon.
– Meidän pitäisi pyrkiä yhtenäisempään toimintaan. Silloin koko
HJK-poppoota olisi huomattavasti
helpompi lähestyä. Jos minulta kysytään, niin S140 on ylimääräinen ryhmä. Kahdella pärjättäisiin, Borg kertoo.

Kotona erikseen
– yhdessä vieraissa

Forza HJK ja Sakilaiset tulevat erimielisyyksistään huolimatta tarpeeksi hyvin toimeen keskenään ja tämä
näkyy muun muassa vierasotteluissa. Tuolloin kannattajaryhmät pitävät
yhtä samassa katsomonosassa, vaikka paikkakunnalle he matkustavatkin
eri busseilla. Pelin tiimellyksessä nähdään vain yksi ja ainoa HJK.
Parhaimmillaan HJK-ryhmä on
vierasmatkoilla yli 150-päinen, mut-

ta kovien panosten europeleissä ryhmä vain kasvaa. Viime vuonna Turkissa Besiktas-ottelussa HJK-kannattajia oli yli 200 mukana, mikä on jo kunnioitettava määrä suomalaisella mittapuulla.
Vaikka HJK:lla on jo Suomessa eniten aktiivisia kannattajia, ei se ole saavuttanut vielä täyttä potentiaaliaan.
Seuralla on ollut vaikeuksia luoda
HJK-henkeä omille junioreilleen, jotka ovat potentiaalisia tulevaisuuden
kannattajia. Lisäksi kuuluisa kahtiajako Forzan ja Sakilaisten välillä ei helpota ryhmien lähestymistä.
Jos mukaan haluaa lähteä, täytyy
osata tietyllä tavalla lokeroida itsensä. Vahvasti kärjistettynä erot ovat:
jos haluat liittyä Forzaan, varaudu lipun liehuttamiseen ja ystävällismieliseen kannatustoimintaan. Jos haluat
enemmän sananvapautta, liity silloin
Sakilaisiin.
Aika näyttää, miten HJK:n kannatus kasvaa ja miten pitkään Sakilaiset ja Forza HJK tulevat elämään rinta rinnan. Ainakin Tuomas Borgin äänensävystä voi päätellä, että kahtiajako ei miellytä heidän leirissään.

Rakastettu ja vihattu HJK

Jokaisella kannattajaryhmällä on se
yksi ja ainoa seura, jota he vihaavat
enemmän kuin muita. FCLK:lla sellaisia ovat muun muassa FC Inter ja
KooTeePee, mutta yksi seura Suomessa saa veren kiehahtamaan kuumemmin ja se on suuri, perinteinen
HJK.
FCLK ei välttämättä edes itse tiedä,
mistä mystinen HJK-viha on lähtenyt
liikkeelle, mutta sitä selittää muutama asia. Yksi on se, että suomalaisen
fanikulttuurin varhaisessa vaiheessa lahtelaisilla ei ollut montaa vastustajaa. Forza HJK antoi heille tämän
toivotun vastavoiman ja tämän vuok-

Vaikka
HJK:lla
on jo
Suomessa eniten
aktiivisia kannattajia,
ei se ole
saavuttanut vielä täyttä
potentiaaliaan.

si kaksikon välisissä peleissä voi tunnelmaa kuvailla vähintäänkin jännittyneeksi.
Jännite sai myöhemmin myös koomisia piirteitä, mutta koko kuvassa nähtiin kannattajakulttuurin ensimmäisiä isoja askelia. HJK:n toinen
kannattajaryhmä, Sakilaiset, kehittivät toissa kaudella yhteen otteluun
koko fanijoukon kokoisen banderollin, jossa oli kuva Klubin kannattajista jahtaamassa raitiovaunun kyydissä
edessä hiihtäviä lahtelaisia.
Banderollissa oli myös suuri teksti ”Hiihdä Lahti Hiihdä!”. Tavoitteena
oli tietenkin aiheuttaa hämmennystä ja provosoida FCLK:n kannattajia,
jossa he myös onnistuivat.
FCLK:n perustajajäsen Jouni Lehti
näki tilanteen kuitenkin imartelevana
– heidät oli huomioitu.
– He tunnustivat, että FCLK oli paikalla. Se imartelee, sillä he jaksavat
panostaa siihen, että pääsevät haistattamaan meille. Ei se tyylikäs piirros
ollut, mutta ajatus oli toki hellyttävä.
Tuskin he muille kannattajaryhmille
jaksoivat sellaista vääntää kasaan.
HJK:n ja FC Lahden vastakkain-

Uskalla tunnustaa väriä!
Kommentti

HJK:n kannattajatoimintaan.
Faneja Klubilla on ollut aina, mutta järjestelmällinen toiminta syntyi
vasta vuonna 1999, Mestarien liigahumun jälkimainingeissa. Tuolloin perustettiin yksi maan vanhimmista faniryhmistä, Forza HJK, josta syntyi
samalla myös vastavoima FCLK:n toiminnalle.
Forza HJK kasvoi nopeasti koko Suomen suurimmaksi kannattajaporukaksi, jota siivitti Klubin siirtyminen Helsingin Olympiastadionilta pienemmälle ja kodikkaammalle
Finnair Stadiumille (nyk. Sonera Stadium) pelaamaan. Jäsenmäärä nousi
merkittävästi ensimmäisten kausien
jälkeen ja piikki nähtiin vuonna 2003,
kun ryhmään kuului yhteensä lähes
300 jäsentä.
– HJK:lla oli jo aikaisemmin 50 aktiivista jäsentä. Toiminta sai hyvän
imun uuden stadionin myötä ja syntyi lumivyöryefekti. Oli kiva viedä kavereita katsomaan pelejä, kun he huomasivat, että meillä oli kova meininki,
Forza HJK:n 24-vuotias varapuheenjohtaja Tuomas Borg kertoo.

Fanikulttuurissa muututaan hetkeksi, vaikka
vain yhden päivän ajaksi, joksikin aivan muuksi persoonaksi. Vaikka ryhmässä on monia erilaisia persoonia eri lähtökohtineen, heitä yhdistää bussimatkojen
ja pelien aikana yksi asia – rakkaus omaan seuraan.
Ilman näitä intohimoisia faneja suomalainen jalkapallokulttuuri ei koskaan voi ottaa odotettua suurta
askelta eteenpäin. Jos jalkapallokulttuuri ei nouse,
eivät seuratkaan löydä uusia faneja, ja kehitys jää junnaamaan paikalleen.
Pitää uskaltaa kannattaa, tunnustaa väriä!
Kim Kallström
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asettelulla voisi mehustella loputtomiin. Kumpikaan ryhmä ei pidä toisistaan ja silloin kun nämä kannattajat kohtaavat samalla stadionilla, on
paikalla takuuvarmasti myös poliiseja
nyrkillinen tai kaksi. Tästä päästäänkin fanikulttuurin lieveilmiöön eli huliganismiin.
FC Lahden Kannattajien mukana on faneja, jotka saavat ”lisäkiksejä” toimintaan väkivallan kautta. Näitä yksilöitä löytyy nykyään lähes joka
ryhmällä ja HJK:n osalta tätä puolta
edustaa osa Sakilaisista.
Se mistä HJK:n kannattajien ja
FCLK:n vihasuhde on mitä luultavimmin lähtenyt, johtaa juurensa
vuoteen 2001. Tuolloin FC Lahden
Kannattajat pysäyttivät fanibussinsa
Forza HJK:n kannattajien kantakuppilan eteen ja hyökkäsivät sisään.
Ravintolasta hajosivat tuolien
ja pöytien lisäksi ikkunoita, minkä
vuoksi henkilökunta ei halunnut enää
koskaan nähdä HJK-kannattajia paikassaan. Tämä kärhämä ei historian
aikana ole suinkaan jäänyt ainoaksi,
mutta se selittää faniryhmien välisen
jännityksen seurojen kohtaamisissa.
Forza HJK:n varapuheenjohtaja
Tuomas Borg nauttii ryhmien välisistä huutokilpailuista, mutta tuomitsee
väkivallan täysin.
– Hyväksyn itse rajut laulutkin,
mutta väkivalta ei lämmitä. Se on täysin turhaa, Borg painottaa.

Sympaattinen ”kyläseura”
FC Viikingit ja Valloittajat

Erilaista näkökulmaa kannattajatoimintaan tuo Valloittajat, jotka huutavat ”Idän ylpeydelle”, vuosaarelaisen
FC Viikinkien nimeen. Veikkausliigassa kaudella 2007 piipahtanut viikinkiryhmä mielletään usein sympaattiseksi kyläseuraksi ja se tuo Helsingissä tasapainoa HJK:n yksinvaltiutta vastaan.
Vuonna 2006 perustettu Valloittajat on kannatustoiminnassa vielä
nuori ryhmä, mutta sen suhde seuraan on intohimoinen. Tällä hetkellä sillä on alle 50 jäsentä, eikä lukema ole noussut pariin vuoteen.
Valloittajien maine on pääasiassa puhdas, ja ryhmä pyrkii laulamaan suhteessa huomattavasti enemmän kuin solvata vastustajia,
mutta tämä efekti voi kääntyä täysin
päälaelleen vierasmatkoilla. Jostain
kumman syystä.

”Kannattaminen on hauska
harrastus”

90minuuttia istahti alas juttelemaan
Valloittajien puheenjohtajan Pasi
Mikkolan kanssa. Hän ei ole perustajajäsen, mutta on toiminut tiiviisti
mukana lähes alusta alkaen.
– Valloittajia oli silloin pieni porukka, kourallinen, jolla oli näkyvää kannatustoimintaa, Mikkola muistelee.
Kuten jo mainittu, jäsenmäärä ei
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gakautena katsojakeskiarvo oli aavistuksen
verran liigan keskiarvoa korkeammalla. Tämä johtuu pitkälti siitä,
että lukuisten lähiöiden
Itä-Helsingissä ihmiset
tuntevat erilaista yhteisöllisyyttä ja ihmiset monista kaupunginosista ottivat FC Viikingit omaksi
seurakseen.
Tänä päivänäkin kaikki Viikinki-kannattajat
ovat levittäytyneet pitkin
Itä-Helsinkiä. Kaikki eivät
ole suinkaan Vuosaaresta.
– On muualtakin. Perusporukka koostuu eri
kuppikunnista, jotka ovat
koostuneet yhteen. Moni on saattanut pelata eri ikäryhmissä Viikingeissä. Sitten on vanhempia, joiden jälkikasvut ovat pelanneet,
Mikkola kuvailee.
Valloittajien ydinryhmä on hyvin
aktiivista sakkia ja he käyttävät otteluissa rekvisiittanaan myös serpentiinipommeja, ajoittain vierasotteluissa on nähty myös soihtuja. Ryhmä
on tiivis, mutta sen ei odoteta laajenevan ennen kuin FC Viikingit jonakin päivänä onnistuu nousemaan
takaisin pääsarjatasolle.
Kim Kallströ
m

ole noussut pariin vuoteen, mutta porukkaa käy silti peleissä paljon. Jäsenet vaihtuvat ja osa ei halua olla
mukana näkyvässä kannatustoiminnassa. Mikä motivoi Mikkolaa kannattamaan Viikinkejä ja olla osa Valloittajia?
– Se on hauska harrastus. En tiedä
onko se edes seurasta niin kiinni.
Se toiminta motivoi, että on erilaisia ihmisiä, jotka viihtyvät tietyssä ilmapiirissä ja miljöössä, Mikkola kuvailee.
Viikingeillä käy Ykkösen seuroihin nähden hyvä määrä katsojia ja
seurahistorian ainoana Veikkauslii-

Pasi Mikkola
(etualalla) toimii
Valloittajien
puheenjohtajana.
Hänen mukaansa
Viikingit yhdistää
Itä-Helsinkiä.

Viking on fair play ihan jokaiselle!
Itämeren iloisin laivasto toivottaa kaikki urheilevat ja kannustavat ryhmät reissuun edulliseen sporttihintaan. Myös ravintoloissamme ja myymälöissämme on aina yhtä reilu meininki
– herkuttelut ja tuliaisostokset hoituvat sujuvasti edulliseen
merihintaan! Pyydä ryhmällesi kokonaistarjous!

Turku–Tukholma Aamulähtö C4-hytissä.
Hinta alk.
€/hlö/suunta

5

Helsinki–Tukholma C4-hytissä.
Hinta alk.
€/hlö/suunta

10

Helsinki–Tallinna Iltalähtö, hytti lisämaksusta.
Hinta alk.
€/aikuinen/suunta

16

Lisätiedot www.vikingline.fi/sporttilaivat tai Helsinki 09-123 571
Turku 02-333 1332 • Tampere 02-333 1200

Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Paikkoja rajoitusti.

90min
Jussi Eskola

vieraskentällä
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Denis Abdulahin
kivinen tie
Denis Abdulahi siirtyi kesken kauden 2010 Ykkösestä pelaavasta FC Viikingeistä Ruotsin pääsarjajoukkue Örebro SK:n riveihin. Abdulahin tie ulkomaan kentille on ollut varsin kivinen ja vaikea.
Tarina toimikoon hyvänä esimerkkinä sinnikkyydestä.

Denis Abdulahi syntyi vuonna
1990 Mitrovicassa, Kosovossa. Monen
muun kosovolaisperheen tavoin myös
Abdulahit lähtivät sodan takia maanpakoon vuonna 1992 ja osoitteena oli
Rovaniemi.
-Olin 2-vuotias, kun saavuimme
Suomeen. En siitä ajasta oikein muista
mitään. Rovaniemellä asuimme ensin
puoli vuotta ja saimme kaikki paperiasiat kuntoon. Tämän jälkeen muutimme Kemiin, jossa asuimme muutaman vuoden, Abdulahi muistelee ensimetrejä elämästään.
– Kemissä aloitin myös jalkapallon
pelaamisen. En missään seurassa virallisesti, mutta kävin pelailemassa.
Kemistä Abdulahin perheen matka
jatkui Etelä-Suomeen, jossa myös hänen jalkapallouransa alkoi kunnolla.
-Kävin ala-asteen ensimmäisen luokan Kemissä, jonka jälkeen
muutimme Vantaalle. Pelasin ensin
HaRi:ssa kolme vuotta, sitten muutaman vuoden Vantaa Akatemiassa ja
sitten vielä AC Allianssissa. Joka kerta
jouduin vaihtamaan joukkuetta, kun
edellinen hajosi, Abdulahi muistelee,
nyt jo hieman naureskellen.

Pientä tähtiainesta

Vantaalaisissa seuroissa pelatessaan
Abdulahi kuului joukkueiden par-

haimmistoon, mutta huipulle oli kirjaimellisesti pitkä ero.
-Olin junnuna aika lupaava pelaaja.
Murrosiässä en kuitenkaan kasvanut
yhtä nopeasti kuin muut ja jäin pienen koon takia helposti jalkoihin. En
tämän takia ollut ikinä mukana edes
missään piirijoukkueissa.
-Vaikka välillä oli todella vaikeaa, en missään vaiheessa ollut lopettamassa pelaamista. Sain hyvää tukea
koko ajan isältäni ja tiesin, että tulen
vielä kasvamaan jossain vaiheessa.
Kasvupyrähdys tulikin, ja kunnolla.
– Siirryin B-junioreissa HJK:n riveihin. Taisin kasvaa silloin vuoden
aikana yhteensä 23 senttiä, nykyisin
185-senttinen pelaaja sanoo.

Kiitosta Korkeakunnakselle

Vaikka pelit sujuivat ensin HJK:n B–
ja sitten A-junioreissa hyvin, Abdulahin ura ei edennyt ilman vaikeuksia.
– En missään vaiheessa päässyt
Klubi 04:n mukaan kunnolla. Päätin
siinä vaiheessa, että nyt on aika hakea haasteita miesten peleistä muualta. Soitin ensin Kakkosessa pelaavaan Gnistaniin, mutta siellä ei ollut kuulemma enää tilaa. Sitten pääsin HIFK:n mukaan harjoittelemaan
ja sainkin sopimustarjouksen. Kuulin
kuitenkin samaan aikaan hyviä asioita
Ykkösessä pelaavasta Viikingeistä ja
minut otettiin sinne näytille.
Loppu onkin historiaa.

nissa pelaavan Örebron riveihin, jossa
hän sai mukavasti vastuuta jo loppukauden aikana.
– Pääsin pelaamaan muutamassa
pelissä. Nyt edessä on ensimmäinen
kokonainen kausi ja odotukset ovat
kovat, Abdulahi sanoo ja viittaa huhtikuun alussa alkaneeseen sarjakauteen.

Henkilö

Joonas Sarelius
90min@omnipress.fi

Askel kerrallaan

Viikingeissä kaikki lähti sujumaan
erinomaisesti ja vaikeudet oli voitettu.
Mitään ei kuitenkaan tuotu tarjottimella keskikenttäpelaajan eteen, vaan
hän raivasi kovalla työllä ja asenteella
paikan avauskokoonpanoon.
– Sain Viikingeistä sopimuksen,
mutta aloitin kauden farmijoukkue PK Keski-Uusimaassa. Viikinkien päävalmentaja Toni Korkeakunnas luotti minuun kuitenkin paljon ja
antoi sitten hyvin vastuuta koko ajan.
Olen ”Tokelle” ikuisesti kiitollinen.
Moni valmentaja ei uskalla ottaa samanlaisia riskejä antamalla nuorelle
pelaajalla niin paljon vastuuta.
Kauden 2009 aikana Abdulahi löi
itsensä läpi Ykkösessä. Useat seurat
Veikkausliigasta olivat nuoren miehen kintereillä, mutta hän päätti jatkaa uraansa Korkeakunnaksen alaisuudessa Vuosaaressa. Kesken kauden 2010 Abdulahi siirtyi Allsvenska-

”Murrosiässä en
kasvanut
yhtä
nopeasti
kuin
muut ja
jäin pienen koon
takia helposti jalkoihin. ”

Parin vuoden aikana Abdulahi kasvoi
siis lähes tuntemattomuudesta ulkomailla pelaavaksi ammattilaiseksi.
– Paljon tässä on tapahtunut. Viime hetken muutoksia ja päätöksiä on
tullut paljon – onneksi niissä on ollut myös onnea mukana. Mitään en
kuitenkaan muuttaisi, vaikka aina ei
helppoa ole ollutkaan.
Abdulahi on tällä hetkellä Suomen
alle 21-vuotiaiden maajoukkueen runkopelaaja ja vastuuta on odotettavissa
myös Örebrossa. Tavoitteet ovat kuitenkin korkeammalla.
– Minuutteja tulee varmasti. Se on
itsestä kiinni, miten ne näyttöpaikat
sitten käyttää. Tavoite on päästä vielä
Ruotsista eteenpäin. Askel kerrallaan
tässä kuitenkin mennään.
– Ja totta kai Suomen A-maajoukkue on iso tavoite. Sinne on vielä pitkä matka, mutta tavoite on siellä joskus pelata. Se olisi iso kunnia, Abdulahi päättää.

Tapio Virolaisen
jalkapalloleirit
BULGARIA Albena alk. 675 €, tiistaisin 24.5.-23.8.2011
TURKKI Alanya alk. 675 €, reittilennot päivittäin,
leirit 30.4. asti ja 15.10.2011 jälkeen

VIRO Tallinna Levadian harjoituskeskus alk. 130 €
lähdöt päivittäin 2011

Mahdollisuus harjoitusotteluihin paikallisten seurojen kanssa.
Lähdöt Helsingistä, kysy myös muilta Suomen kentiltä!
Tutustu www.matkavekka.fi –> ryhmämatkat –>harrastematkat
Leirikoordinaattori Tapio Virolainen puh. 040-505 5416.
Lisätiedot: tuula.toura@matka-vekka.fi puh. 020 120 4083

VALMENNUSKESKUKSEN HUIPPULEIRIT
Pääsiäisen adidas-jalkapallokoulut
Riku ja Roope Riskin
& adidaksen jalkapallokoulu
Sami Hyypiän jalkapalloleiri
Annen ja adidaksen Akatemia
Eerikkilän adidas-jalkapallokoulu
Akin kotijoukkue
Eerikkilän Urheiluopisto

23.–25.4. 225 €
9.–11.6. 225 €
12.–15.6.
28.–30.6.
24.–27.7.
3.–5.8.

345 €
240 €
220 €
225 €
eerikkila.fi
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”Franciosa on erinomaisen hyvä kokonaisratkaisu”
Kun EIF syksyllä haki uutta valmentajaa
edustusjoukkueelleen ja syyskuussa eronneelle juniorivalmennuspäällikölleen seuraajaa, toimeen oli ehdolla monta henkilöä. Yksi heistä
oli italialais-amerikkalainen Stefano Franciosa.
– Valitsimme Franciosan koska hän oli
mielestämme hakijoista paras ja lisäksi hän
oli nopea vastamaan myöntävästi tarjoukseemme, EIF:n jp-jaoston puheenjohtaja Stefan Haglund naurahtaa.

– Saimme Stefano Franciosassa tavallaan
kokonaisratkaisun, koska hän tulee toimimaan
myös eräänlaisena konsulttina juniorijoukkueiden valmentajille. Tarkoitus on, että seuramme valmentajat voisivat hyödyntää hänen
osaamistaan. Valmentajat voivat osallistua
Franciosan vetämiin harjoituksiin eräänlaisina
oppilaina. Lisäksi hän tulee todennäköisesti
pitämään heille palavereita silloin tällöin.
Jenkkikoutsilla on kauden loppuun kestä-

– Stefano Franciosa on erinomaisen hyvä
kokonaisratkaisu meille. Hän vastaa edustusjoukkueesta, valmentaa kakkosjoukkuetta
ja on nyt myös vastannut vanhimpien junioreidemme harjoituksista.
Haglundin mukaan Franciosa on seuralle
varsin edullinen ratkaisu.
– Jos tässä tapauksessa voi käyttää sanontaa, että hinta-laatusuhde oli kohdallaan, niin
sanotaan sitten niin.

vä sopimus. Haglund sanoo, ettei ole ollenkaan mahdotonta että Franciosa jatkaa seurassa pitempäänkin.
– Itsestään selvää on se, että hän tekee
työtä pitemmällä tähtäimellä.
– Hänet on otettu seurassa ilolla vastaan ja
tällä hetkellä tuntuu siltä, että hän mielellään
saisi jatkaa seurassa. Mutta, katsotaan nyt
tämä ensimmäinen kausi ensin ja mietitään
jatkoa sitten. BA

EIF hakee menestystä
italialais-amerikkalaisin opein
Bubi Asplund

EIF:n miesten edustusjoukkue putosi viime kauden päätteeksi Kolmoseen. Pettymys oli luonnollisesti suuri ja nyt EIF hakee parempaa menestystä uusin opein. Uutena päävalmentajana toimii
37-vuotias italialais-amerikkalainen Stefano Franciosa.
toiminen sekä seuran vanhempien juniorijoukkueiden valmentajien avustaminen. EIF Akademi pelaa tulevana
kesänä Nelosessa.

Italialais-amerikkalaisia
vaikutteita

Stefano Franciosa
haluaa johdattaa
omalla tyylillään
EIF:n takaisin
Kakkoseen.

Bubi Asplund
bubiasplund@gmail.com

Nuori valmentaja kävi jo viime vuoden joulukuussa tutustumis–
ja sopimuksen allekirjoituskäynnillä
läntisellä Uudellamaalla. Tammisaareen hän muutti tammikuussa.
– Olen kotiutunut tänne oikein hyvin, ihmiset täällä ovat hyvin ystävällisiä, sympaattinen Franciosa sanoo
diplomaattisesti.
– Koen tämän suurena haasteena. Olen valmentanut kaikenikäisiä
jalkapalloilijoita kaikilla sarjatasoilla Yhdysvalloissa ja uskon, että ajastani täällä tulee mielenkiintoinen, hän
lisää.
Stefano Franciosalla on korkein
mahdollinen amerikkalainen valmentajalisenssi ja hänen meriittilistansa on varsin vaikuttava. Hän lähti
19-vuotiaana kotikaupungistaan Pes-

carasta Bostoniin. USA:ssa hän pelasi ensin Olympiakosissa, joka on yksi maan parhaista amatöörijoukkueista. Myöhemmin hän pelasi vielä ammatikseen muutaman vuoden ennen
kuin ryhtyi panostamaan kunnolla
valmentamiseen.
Vuosituhannen alussa Franciosa
perusti North Shore United-jalkapallokoulun Topsfieldiin, Bostonin pohjoispuolelle. Koulu on erittäin suosittu ja sen eritasoiset osiot käy läpi vuosittain yhteensä kolmisentuhatta pelaajaa, niin tyttöjä kuin poikia. Vuosien varrella hän on valmentanut useita eri seniorijoukkueita Amerikassa,
viimeksi New Hampshire Phantomsjoukkuetta USA:n PDL-liigassa.
Tammisaaressa hänen työtehtäviinsä kuuluu paitsi Kolmosessa pelaavan edustusjoukkueen valmentaminen, myös seuran kakkosjoukkueen Akademin valmentajien konsul-

Franciosan jalkapallofilosofiansa on –
kiitos taustojensa – vähintäänkin kirjava.
– Pidän hyökkäyspelistä. Haluan voittaa jokaisen pelin. Mutta, italialaisena inhoan tietysti sitä kun vastajoukkue tekee maaleja. Vaadinkin
joukkueiltani varmaa puolustuspeliä ja kykyä nopeaan suunnanmuutokseen.
– Arvostan toki henkilökohtaisia
ominaisuuksia, mutta jalkapallo on
joukkuelaji, Franciosa sanoo.
Hän lisää, että on olemassa valmentajia joiden taktiikan tavoitteena on
olla häviämättä peliä. Franciosan taktiikkana on voittaa peli.
Franciosa on tarkka pelaajien asenteen suhteen.
– Pelaaja, joka ei suhtaudu tähän
toimintaan ammattimaisesti, saa etsiä itselleen toisen seuran. Tästä en
tingi. Kun kaikkien pelaajien asenne
joukkueessa on kohdallaan, olen tyytyväinen.
Hän korostaa sitä, että EIF:n Kolmosessa pelaavassa edustusjoukkueessa kenelläkään pelaajista ei ole varmaa pelipaikkaa. Peliajasta on kova
taistelu joukkueessa.
– Joukkue koostuu sekä nuorista
nälkäisistä pelaajista että hiukan kokeneemmista pelaajista. Uskon, että
näiden nuorten kavereiden asenne ja
taistelu peliajasta, saavat myös kokeneemmat pelaajat tekemään asiat vielä vähän paremmin.
– Haluan korostaa myös sitä seikkaa, että ovi kakkosjoukkueesta on koko ajan auki ykkösjoukkueeseen. Kaikille pelaajille annetaan mahdollisuus, Franciosa lupaa.
Franciosa toteaa, ettei ole diktaattorinen valmentaja, vaikkakin hän on
se joka päättää asioista joukkueessa.
– En ole koskaan halunnut valmennustiimini niin sanottuja ”yes-miehiä”. Haluan – tai oikeastaan vaadin

– muilta sitä, että heillä on mielipiteitä harjoituksista, taktiikasta ja muista
asioista. Useasti tämä johtaa erittäin
hyviin ratkaisuihin.
– Haluan myös, että pelaajat tuovat
esiin mielipiteitään, hän lisää.

Tukena hyvä taustatiimi

Vaikka jenkkivalmentaja kehuukin
EIF:n pelaajien englannin kielen taitoa, hän sanoo, että tietyt asiat voivat
jäädä hiukan epäselviksi. Tähän on
kuitenkin löytynyt ratkaisu.
– Valmennustiimiin kuuluva Jens
Mattfolk on ollut minulle suureksi avuksi varsinkin ensimmäisen kuukauden aikana. Hänen kielitaitonsa
on hyvä ja hänen roolinsa pelaajana
edustusjoukkueessa ja valmentajana
kakkosjoukkueessa on hyvin tärkeä.
Hän on minulle tärkeä linkki kakkosjoukkueeseen.
Franciosa ei säästele ylisanoja kehuessaan EIF:n organisaatiota ja taustahenkilöitä.

”Haluan korostaa
että ovi kakkosjoukkueesta on
koko ajan auki ykkösjoukkueeseen.”
– Täytyy ottaa huomioon, että ihmiset seurassa tekevät kaiken vapaaehtoisesti, rakkaudesta seuraan ja jalkapalloon. Heillä kaikilla on työt ja
perheet, mutta silti heillä riittää aikaa
ja intoa seuran asioiden hoitamiseen.
On tietysti valitettavaa, että kaupungista löytyy ”selkäänpuukottajia”, jotka kritisoivat kaikkea tekemistä seurassa, mutta eivät itse ole valmiita tekemään työtä.
Hänestä sekä seuran johdolle että
seuran joukkueille olisi nyt syytä antaa työrauha.
– Haluan myös ihmisten ymmärtävän, että jos edustusjoukkue häviää ottelun, siitä ei pidä syyttää esimerkiksi joukkueen manageria tai johtokuntaa. Pankaa syy minun niskoilleni,
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Futurassa puhaltavat uudet tuulet
Porvoolaisessa FC Futurassa tehtiin maaliskuun alussa konkreettisia muutoksia seuran toimintatapaan.
Seuran junioreista vastaa uusi seura, FC Futura
Juniorit ry. Edustusjoukkue ja A-juniorit jatkavat
sen sijaan FC Futura ry:n alla.
FC Futura ry:n puheenjohtajaksi kutsuttiin
Matti Valasti, joka toimii myös kaupunginvaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.
– On tietysti aina kunnia-asia, kun sinua kysytään

tuollaiseen tehtävään. Futura on hyvin hoidettu
seura, hän kertoo.
FC Futuran edustusjoukkue pelaa tällä hetkellä
Kakkosessa. Millaisia ajatuksia uudella puheenjohtajalla on tulevaisuudesta?
– Pitää tietysti olla pitkän tähtäimen suunnitelmia myös. Jos joskus saamme olosuhteet ja taustat
”superkuntoon”, niin voimme haaveilla Ykkösessä
pelaamisesta. Näen Futuran kuitenkin Kakkosessa
pelaavana porvoolaisena edustusjoukkueena, Va-

Bubi Asplund

minä kannan vastuun, EIF-luotsi sanoo jämäkästi.
Myös tammisaarelaisten tuki olisi
joukkueelle tärkeä.
– Olen varma siitä, että yleisö tulee pitämään pelitavastamme tulevana kesänä. Siksi uskon ja toivon että kotiotteluihin tulee runsaasti väkeä, Franciosa korostaa.

Edustusjoukkue nousuun

Italialaiset jalkapallojuuret yhdistettynä amerikkalaiseen monesta eri
kulttuurista periytyvään tapaan pelata jalkapalloa on varmasti mielenkiintoinen kombinaatio. Siksi tuntuisikin varsin kummalliselta, jos
Franciosa ei toisi jotain uutta tammisaarelaiseen tapaan pelata jalkapalloa.
– USA:ssa olen nähnyt monia erilaisia tapoja pelata jalkapalloa. Eri
sarjoissa pelaa jalkapalloilijoita eri
maista, kuten esimerkiksi Meksikosta, Argentiinasta, Brasiliasta ja niin
edelleen, hän sanoo.
Franciosa uskoo nuorten pelaajien voimaan, myös EIF:ssä.
– EIF:n pelaajistossa on paljon
lahjakkuutta ja yritteliäisyyttä. Seuraan panostetaan ja seuran ihmiset
tekevät työtä tosissaan EIF:n puolesta.
– Nuorissa pelaajissa on paljon
potentiaalia, mutta toki täällä on vielä paljon työtä tehtävänä, Franciosa
sanoo ja vannoo uskovansa EIF:n
mahdollisuuksiin.
Hänen mielestään edustusjoukkueella on kaikki mahdollisuudet
nousta takaisin Kakkoseen varsin pian.
– Uskon, että EIF:n edustusjoukkue voi mennä pitkälle. Se voi tapahtua jo tällä kaudella, hän lisää.

Vaimo kotoisin Venäjältä

Franciosan tulemista Suomeen helpotti osaltaan se, että hänen vaimonsa Julia on venäläinen. Vaimon lisäksi perheeseen kuuluu kaksi poikaa, 7-vuotias Alessandro ja 4-vuotias Gabriel.
– Kun perheeni tulee kesäksi tänne, aiomme matkustaa Julian kotikaupunkiin Moskovaan tapaamaan
hänen sukulaisiaan, Franciosa sanoo.
Jenkkikoutsin sopimus Tammisaaren EIF:n kanssa ulottuu kauden
2011 loppuun. Mahdollisesta jatkosta ei vielä ole keskusteltu.
– Mielestäni on nyt parempi että mennään päivä kerrallaan. Katsotaan sitten mahdollista jatkoa.
Hän ei pidä sitä ollenkaan mahdottomana, että hän perheineen joskus asettuisi pysyvästi asumaan
Suomeen.
– Se saattaa itse asiassa olla hyvinkin mahdollista, Franciosa päättää.

lasti kertoo.
Vaikka seuran juniorit ja edustusjoukkue ovat nyt
eri yhdistyksiä, ei tämä tule hirveästi näkymään tavallisen penkkiurheilijan silmiin.
– Meillä on työn alla yhteistyösopimus, jossa
määritellään pelisäännöt. Lähinnä kyseessä on se,
että nyt talousasiat ovat erillään toisistaan. Tämä
toimintamalli on tuttu isommista seuroista. Futura kasvaa kaiken aikaa, joten jossakin vaiheessa tuo
olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa, Valasti summaa. JS

Inkoon IF:n
P01-joukkueessa
pelaavat Oliver
Österberg ja
Christoffer Welke jakavat kehuja
uuudella harjoituspaikalleen.

Miljoonahalli
nousi Inkoossa
talkoovoimin
Bubi Asplund
bubiasplund@gmail.com

Kun valtion ja kunnan avustukset ovat
jäissä, on talkoohenki helpommin herätettävissä. Varsinkin pienemmillä paikkakunnilla
kylän väki osallistuu usein auliisti talkooprojekteihin. Niin kävi myös Inkoossa läntisellä
Uudellamaalla, kun joukko jalkapallon ystäviä päätti rakentaa pallohallin. Uusi halli on
nimeltään Inkoo Aktia Arena.
Ajatus hallista pulpahti esiin syksyllä
2009 ja tammikuussa 2011 halli oli käyttövalmis. Inkoon monitoimihalli sijaitsee Torpin
kylässä, johon on parin kilometrin matka Inkoon keskustasta.
Yksi hankkeen puuhamiehistä on Lasse
Albäck.
– Kun halli vihdoin valmistui, niin kyllä se
tuntui hienolta. Noin puolitoista vuotta tähän meni. Yhteensä meitä on ollut noin sata
ihmistä, jotka ovat osallistuneet rakennustöihin. Joukossa on ollut sekä naisia että miehiä. Osa on ollut paikkakunnalta ja osa muualta, hän sanoo.
Halli on ollut kovassa käytössä ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Kaikki arki-illat ovat varattuja, ainoastaan viikonloppuisin hallissa on muutamia vapaita vuoroja. Varaamattomat viikonlopputunnit käytetään otteluihin ja miniturnausten järjestämiseen. Kiinnostus hallia kohtaan on ollut suuri myös Inkoon ulkopuolella.
– Esimerkiksi Karjaan BK-46:n edustusjoukkue harjoitteli täällä kunnes tekonurmi Karjaalla taas maaliskuun alussa avattiin.
Hallissa on harjoitellut juniorijoukkueita

EIF:stä ja BK-46:sta, kuten myös muun muassa Virkkalan Tarmon ja Kirkkonummen
juniorijoukkueet, Albäck luettelee.

Käyttökustannukset kuriin

Hallissa, jonka mitat ovat 81 x 40 metriä, voi
harrastaa myös muita lajeja kuin jalkapalloa.
Hallin ovat ottaneet omakseen muun muassa salibandyn ja tenniksen harrastajat. Myös
esimerkiksi lento– ja käsipalloa hallissa voi
pelata. Jalkapallolle tarkoitettu tekonurmi
on kooltaan 60 x 33 metriä. Hallin korkeus
on 13 metriä.
– Varsinaisen hallikauden ulkopuolella
hallissa on tarkoitus järjestää muita tapahtumia, muun muassa konsertteja ja messuja.
– Hallissa järjestetään toukokuussa lapsille
ja nuorille suunnattu konsertti, jonka järjestäjänä toimii Inkoon kunta. Jatkossa tällaisia tapahtumia tulee takuulla lisää, Albäck sanoo.
Hallin käyttökustannukset ovat tietysti suhteellisen korkeat. Albäckin mukaan tähän on varauduttu, esimerkiksi vapaaehtoisia vahtimestareita kierrättämällä.
Hallia pyörittää Inkoon Halliyhdistys, johon kuuluu kolmisenkymmentä jäsentä. Sen
johtokunnan puheenjohtajana toimii Martin Pedersen.
Hallin yhteydessä ei vielä ole sosiaalitiloja,
mutta väliaikaisratkaisuna Inkoon kunta on
toimittanut paikalle parakkeja, joissa varusteiden vaihto sujuu hyvin.
– Aiomme rakentaa kunnon pukuhuoneet
joihin tulee myös suihkut, mutta se siirtynee
syksyyn, Albäck arvelee.
Inkoon IF:n jalkapallotoiminnassa on tällä
hetkellä viisi juniorijoukkuetta, joissa potkii

yhteensä noin 70 lisenssipelaajaa. Seuran jalkapallojaoston puheenjohtaja Carol Österberg uskoo, että jalkapallon suosio kunnassa
kasvaa hallin myötä.
– Olen aivan vakuuttunut siitä, että seuralla on kymmenessä vuodessa vähintään kymmenen juniorijoukkuetta sarjatoiminnassa.
Lisenssipelaajien määrä nousee puoleentoista sataan, hän sanoo.
Österbergillä on visio myös siitä, että seuralla on aika pian jalkeilla myös seniorijoukkue. Inkoon IF:llä oli aikoinaan joukkue, joka
pelasi miesten alasarjoissa.
– Olen leikkinyt ajatuksella, että saisimme seniorijoukkueen kasaan ja mukaan sarjatoimintaan.
Österberg on vakaasti sitä mieltä, että halli antaa uutta uskottavuutta inkoolaisjalkapalloon.
– Seuraava askel on se, että kaikki seuran
juniorijoukkueiden valmentajat ovat vähintään D-valmentajia. Muutaman vuoden kuluttua lähialueiden ja pääkaupunkiseudun –
mikseivät muutkin – seurat saavat käyttöönsä hyviä pelaajia Inkoosta. Siitä olen aivan
vakuuttunut, Österberg sanoo.

Halli on ”aina” auki

Hän toteaa, että yksi vaikea kynnys Inkoon
jalkapallossa – kuten monella muullakin
paikkakunnalla – on jatkuvuus.
– Kun pelaajat tulevat C-juniori-ikään
joukkueet hajoavat. Lahjakkaimmat jatkavat lähialueen seuroissa, kun meillä ei sitten
ole tarpeeksi pelaajia ikäluokassa, Österberg
tuskailee.
– Viimeksi pari vuotta sitten lahjakas
1994-syntyneistä pojista koostunut joukkue hajosi. Useimmat pojista siirtyivät sitten EIF:ään, jossa he pelaavat edelleen, hän
sanoo.
Österberg sanoo, että halli on periaatteessa aina auki. Silloin kun hallissa ei ole varattuja vuoroja, kuka tahansa saa tulla halliin
pelailemaan.
– Tämä on tietysti aivan mahtavaa seudun
urheilevalle nuorisolle. Ei tarvitse pakkasessa pelata. Pidämme hallin ovet avoinna kunhan ei ilkivaltaa tapahdu. Toistaiseksi hallin
käyttäjät ovat olleet siivosti, hän sanoo.

”Uusi halli on tosi hyvä”

Inkoon IF:n P01-joukkueessa pelaavat Oliver
Österberg ja Christoffer Welke ovat uudesta hallista haltioissaan.
– Verrattuna siihen miten me aiemmin
olemme harjoitelleet, niin tämä halli on tosi
hieno, pojat kehuvat uutta pyhättöään kilpaa.
Ennen kuin halli oli valmis, poikien joukkue – kuten muutkin Inkoon IF:n joukkueet
– harjoittelivat eri voimistelusaleissa ympäri kuntaa.
– Koulujen saleissa on aivan liian ahdasta,
Oliver Österberg sanoo.
– Tässä hallissa mahtuu pelaamaan paljon paremmin ja täällä voi harjoitella erilaisia kuvioita, Christoffer Welke lisää.
Inkoo Aktia Arena on tähän mennessä
maksanut noin miljoona euroa. Päärahoittajat ovat Aktia sekä ELY-keskus. Myös paikalliset yritykset sekä seudun asukkaat ovat
osallistuneet aktiivisesti rahoitukseen.

pelintekijä
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Pelintekijä
paneutuu
perusteellisesti niihin
asioihin, joista
seurojen,
pelaajien ja
toimijoiden on
muuten vaikea
saada tietoa.
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Jalkapalloseuran perusviestintä – mitä kannattaa tehdä ja mitä ei?
Jalkapalloseuran perusviestintä ruohonjuuritasolla ei vaadi välttämättä
suuria taloudellisia panostuksia. Sen
sijaan se vaatii pitkäjänteistä työtä,
seuran sisäistä työnjakoa sekä sitoutuneisuutta yhteisesti valittuihin päämääriin.
Jokainen jalkapalloseura on jäsentensä näköinen. Se, mitä seura on,
mitkä ovat seuran tavoitteet ja strategia, on päätetty yleensä yhteisesti.
Jokaisen seuran tulisi päättää viestinnällinen työnjako: kuka ylipäätään
ottaa vastuun siitä, että seura toimii
aktiivisesti eri viestimissä sidosryhmiensä suuntaan? Varsinkin kriisitilanteessa tämä on erittäin tärkeää.
Miettikää, onko seuranne ottanut huomioon seuraavat viestinnälliset seikat:
●● Pelilliset asiat – kuka antaa lausunnot
julkisuuteen?
●● Taloudelliset asiat – kuka antaa lausunnot julkisuuteen?
●● Päivittäinen viestintä, verkkosivujen ja
sosiaalisen median päivittäminen – kuka vastaa?
●● Tiedotteiden laatiminen – kuka vastaa?
●● Tiedotustilaisuuksien järjestäminen –
kuka vastaa?
●● Suhteet paikalliseen mediaan – kuka
vastaa?
●● Media-asioiden hoito kansallisesti kiinnostavissa tapahtumissa – kuka vastaa?
●● Kriisiviestintä – kuka vastaa? Miten?

Määritelkää seuran sisäinen työnjako viestinnässä, toisin sanoen luokaa seuraanne viestintäsuunnitelma
erilaisia tilanteita varten. Viestintäsuunnitelman ei tarvitse olla satasivuinen opus. Tärkeintä on, että Viestintäsuunnitelman avulla jokainen
seuran avainhenkilö tietää oman roolinsa seuran viestinnän tekijänä puheenjohtajasta yksittäiseen joukkueenjohtajaan.
Muistakaa kuitenkin, että kukaan
seuran toiminnassa mukana oleva
henkilö ei saa olla seuran viestinnässä suuremmassa roolissa kuin seura.
Seuran etu on aina tärkein, ei yksittäisen henkilön.

Sosiaalinen media

On pelkästään positiivista, mikäli seura on aktiivinen erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Se lisää parhaimmillaan yhteisöllisyyttä ja toimii
erinomaisena tiedotuskanavana myös
seuran perusjäsenistön suuntaan.
Sosiaalinen media on hyvä lisä seuran perustiedottamiseen, nimenomaan viestin vahvistamiseen. Seuran ei tulisi kuitenkaan keskittää koko viestintää yhteisöpalveluihin. Ensiksikin se saattaa ihmiset eriarvoisiin
tilanteisiin. Kaikilla ei välttämättä ole
mahdollisuus käyttää kaikkia palveluita teknisistä tai taloudellisista syistä. Sähköposti kaikessa kliinisyydes-

sään ei ehkä vetoa jokaiseen ikäluokkaan, mutta täsmällisenä tiedonvälittäjänä se pitää edelleen pintansa. Seura ei voi myöskään muuttaa tiedottamislinjaansa välineestä riippuen. Ei
ole kovin pitkäjänteistä, taloudellisesti järkevää tai selkeää kertoa samasta
asiasta moneen eri kertaan riippuen
yhteisöpalvelun luonteesta.
On siis pelkästään positiivista, mikäli seuran toiminta kiinnostaa ja siitä
puhutaan eri palveluissa. Kerro tärkeät asiat seuran verkkosivuilla ja sähköpostilla, ja anna tarinan jatkaa elämäänsä verkossa. Älä missään nimessä lähde kommentoimaan tai oikomaan seuran asioita näissä palveluissa. Se on loputon suo. Tietenkin faktavirheet (esimerkiksi väärä ottelun
alkamisaika), jotka vaikuttavat seuran päivittäiseen toimintaan, kannattaa oikaista.
Viestintä liian monen kanavan
kautta saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä. On tärkeää, että ”virallinen totuus” löytyy yhdestä paikasta aina.
Tämän totuuden ainoa paikka on seuran omat kotisivut.
”Viestintä yleensä epäonnistuu,
paitsi sattumalta”, lausahti professori Osmo A. Wiio. Suunnitelmallisella
ja pitkäjänteisellä viestinnällä sattumien määrää voi ja pystyy lisäämään
merkittävästi.
90min / Toimitusryhmä
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Unelma Cuppi -kiertue Porvoossa
Suuren suosion saavuttanut naisten oma
jalkapallotapahtuma, Unelma Cuppi, tekee jälleen tänä vuonna Suomen kiertueen ennen varsinaista päätapahtumaa.
Itse päätapahtuma järjestetään Helsingissä
3.9.2011. Touko-kesäkuun aikana Unelma Cuppi – kiertue liikkuu ympäri Suomea ja Etelä-Suomeen se pysähtyy 28.5., jolloin Porvoossa on
luvassa tiimihengen nostatusta, hyvää ohjelmaa,
ja ennen kaikkea liikunnan iloa.

– Tämä on nyt kolmas vuosi, kun teemme tätä
kiertuetta. Näissä ovat mukana paikalliset seurat
sekä piirit. Porvoossa tapahtuman järjestää FC
Futura T-97 Smile –joukkue, Unelma Cuppia järjestävän Ilometri Oy:n toimitusjohtaja Karoliina
Ylösjoki kertoo.
Unelma Cuppi järjestetään tänä vuona jo viidennen kerran. Ilmoittautuminen päätapahtumaan on jo hyvässä vauhdissa.
– Aikaisempina vuosina joukkueita on ol-

lut mukana noin 120. Siihen määrään pyrimme
myös tänä vuonna. Ilmoittautuminen on juuri alkanut, Ylösjoki sanoo.
Unelma Cuppi on yli 18-vuotiaille naisille tarkoitettu jalkapallotapahtuma, jossa tärkein sääntö on, että kaikilla pitää olla peleissä mukavaa.
A-Cupissa pelaavat ne naiset, jotka eivät ole aikaisemmin pelanneet jalkapalloa kilpatasolla.
B-Cupissa puolestaan saavat pelata kaikki pelitaustasta riippumatta. JS

LOHJA CUP 2011
11.-12.6 ja 18.-19.6.2011

LOHJA CUP 2011 on kaksipäiväinen nurmiturnaus ikäluokittain
Turnauksessa on yhteensä 7 ikäluokkaa:
t11.-12.6. pelataan sarjat P00, P01 ja P02
t18.-19.6. sarjat P98, P99, T97 ja T99
tPelipaikkoina ovat Lohjan loistavat nurmikentät ja Kisakallion tekonurmi
Ilmoittautumiset
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.4.2011
Lisätietoja
www.lohjanpallo.fi
puh. 050-3394902

VARAA
ENSI TALVEN
LEIRIT AJOISSA!

OLOSUHTEIDEN AMMATTILAINEN!
LOISTAVAT OLOSUHTEET YMPÄRI VUODEN

OHEISPALVELUILLA TÄYDELLINEN LEIRI

• Pajulahti-halli, jonka 55 x 90 m jalkapallokenttä voidaan
jakaa kolmeen osaan
• nurmikenttä 120 x 140 m
• lämmitettävä ja valaistu keinonurmikenttä (105 x 66 m)
Pajulahden neuvonantajana jalkapallotoiminnan
kehittämisessä toimii Jari Litmanen.

• majoituspaketit opisto-, hotelli- ja ryhmämajoituksissa
• puoli- ja täysihoitoateriat, iltapalat, tilaustarjoilut
• oheistilat, esim. liikuntahallit, kuntosali, uimahalli,
ulkoilureitit, rantasaunat
• vapaa-ajan harrasteet, esim. melonta, frisbeegolf,
minigolf, nuotiopaikat

PALVELEMME
ARKISIN
KLO 8–17

LISÄTIETOJA MYYNTIPALVELUSTAMME:
• Pasi Puroaho, puh. (03) 8855 201, pasi.puroaho@pajulahti.com
• Sari Eloranta, puh. (03) 8855 204, sari.eloranta@pajulahti.com
• Myyntipalvelu, puh. (03) 8855 200, asiakaspalvelu@pajulahti.com

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com
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ESS:n arkisto

Pertti Jantunen on suomalaisen jalkapalloilun unohdettu pioneeri

Suomessa
Pertti Jantusen
seura oli aina
FC Reipas.

Tienraivaaja
legendaarista

Suomalainen jalkapallo tuntee lukuisia pioneereja, jotka ovat rohkeasti
lähteneet tekemään uraa ulkomailla ja omalla panoksellaan näin helpottaneet muiden suomalaisten tietä. Aulis Rytkönen Ranskassa, Juhani
Peltonen Saksassa, Arto Tolsa Belgiassa, Kai Haaskivi Yhdysvalloissa sekä
Mixu Paatelainen Skotlannissa. Yksi näistä tienraivaajista on kuitenkin
jäänyt todella vähälle huomiolle. Hän on Pertti Jantunen, ensimmäinen
suomalaispelaaja Espanjassa sekä Englannin pääsarjassa.

Tällä palstalla
muistelemme
legendaarisia
pelaajia,
otteluita sekä
tapahtumia
jalkapallon
ympäriltä.

Tuomas Peltonen
tuomas.peltonen@elisanet.fi

Yksi näistä tienraivaajista on kuitenkin jäänyt todella vähälle huomiolle. Hän on Pertti Jantunen, ensimmäinen suomalaispelaaja Espanjassa
sekä Englannin pääsarjassa. Lahden
Reippaasta maailmalle lähtenyt Jantunen edusti seitsemän vuotta kestäneellä ulkomaankiertueellaan Espanjan kakkosliigan CD Malagaa, Englannin pääsarjan Bristol Cityä sekä kahta
ruotsalaisseuraa, IFK Eskilstunaa ja
IFK Västeråsia.

Aikaa ennen Bosman-tapausta

Kiitos belgialaisen Jean-Marc Bosmanin, jalkapalloilijat saavat nykyään
vaihtaa vapaasti seuraa sopimuksensa päätyttyä. 1970-luvun puolivälissä
tilanne oli toinen. Seuran ei ollut pakko päästää sopimuksetontakaan pelaajaa vaihtamaan seuraa ilman siirtokorvausta.
Jantusen ensimmäisen mahdollisuuden siirtyä ulkomaille torpedoi Lahden Reippaan silloinen johtokunta.
– FC Amsterdam oli Suomessa kesällä 1976 viettämässä harjoitusleiriä ja pelasimme heitä vastaan harjoitusottelun.
Onnistuin hyvin ja seura halusi ostaa
minut. Reipas kuitenkin tyrmäsi siirron,
vaikka tarjolla olisi ollut ihan kohtuullinen siirtokorvaus, Jantunen kertoo.

Ulkomaanpesti toteutui kuitenkin
jo vuotta myöhemmin.
– Olimme keväällä 1977 A-maajoukkueen kanssa Portugalissa harjoitusleirillä. Malagan manageri oli siellä tarkkailemassa pelaajia ja kiinnostui otteistani. Hän tuli sitten katsomaan peliäni Lahden Kisapuistoon ja
ilmoitti sen jälkeen haluavansa minut
joukkueeseensa. Reippaassa oli johtokunta onneksi vaihtunut ja he suhtautuivat myönteisesti haluuni päästä
Espanjaan. Siirto toteutui, vaikka siirtosumma, n. 15 000 silloista markkaa,
oli paljon pienempi kuin FC A msterdamin edellisvuonna tarjoama, Jantunen muistelee.

Kisapuistosta Estadio La
Rosaledalle

Jantunen allekirjoitti Espanjan kakkosliigassa pelaavan CD Malagan
kanssa neljän vuoden sopimuksen kesällä 1977.
– Ensimmäinen pelini oli kotistadionillamme järjestetyssä kesäturnauksessa. Tulin kentälle puoliajalla Japania vastaan. Vaikka peli alkoi klo. 22,
lämmintä oli 35 astetta ja katsomossa 42 000 ihmistä. Kokemus oli todella hieno. Voitimme ottelun ja pelasimme finaalissa Barcelonaa vastaan, Jantunen sanoo.
Myös ensimmäinen sarjapeli sujui erinomaisesti. Malaga voitti ottelun 4-0. Kaikki maalit teki argentii-

nalainen Raul Castronovo, Jantusen
syöttäessä jokaisen. Castronovo myytiin heti ottelun jälkeen Herculekseen
Malagan rahaongelmista johtuen.
Vaikka pelit kulkivat alusta asti hyvin, oli alku kaikkea muuta kuin helppo.
– Joukkueen nuoremmat pelaajat
kokivat, että olen tullut syömään heidän leipäänsä. Esiintyi kaikenlaista
nimittelyä ja jopa tönimistäkin seuran
bussissa. Onneksi manageri havaitsi tämän. Hän otti joukkueen kokoon
ja ilmoitti että tästä eteenpäin suomalainen on joukkueen vanhan kaartin suojeluksessa. Se toimi, ja kaikenlainen häirintä loppui siihen, Jantunen kertoo.
Pelit Malagassa sujuivat hyvin ja
Jantunen viihtyi muutenkin erinomaisesti. Jo edellä mainitut, koko
ajan paisuvat talousongelmat varjostivat kuitenkin joukkueen arkea. Lopulta tilanne äityi niin pahaksi, että
palkkojakaan ei pystytty hoitamaan.
Jantunen teki omat johtopäätöksensä ja totesi että on pakko vaihtaa maisemaa.
– Jälkikäteen ajatellen olisi ehkä
pitänyt kuitenkin jäädä. Jollain piti
kuitenkin elää, hän sanoo.

Takaisin Pohjolaan

Kun päätös lähdöstä oli tehty, alkoi
uuden seuran etsintä. Vaihtoehtoja
oli tarjolla useita, houkuttelevimpana belgialaisen agentin kautta tarjot-

tu 500 000 dollarin sopimus hollantilaiseen suurseuraan Feyenoordiin.
Vaimo ilmoitti kuitenkin, että hän ei
suostu enää asumaan ulkomailla.
– Olen aina asettanut perheen etusijalle. Kun perhe-elämä ja -asiat ovat
balanssissa, muukin elämä sujuu, hän
sanoo. Niinpä edessä oli paluu Suomeen ja vaihtoehtojen kartoitus.
Reipas ei huolinut Jantusta takaisin. Niinpä hän ehti jo sopia siirrosta
Tampereen Ilvekseen, kunnes tapahtui yllättävä käänne. Ja jälleen Portugalissa.
– Olimme maajoukkueen kanssa leirillä ja IFK Eskilstunassa pelaava Jyrki Nieminen kyseli tilanteestani.
Kerroin, että Tampereella odottavat
valmiina asunto ja työpaikka. Hän järjesti minut nopealla aikataululla testileirille. Sain houkuteltua vaimon mukaan Ruotsissa käymään ja kun seura
tarjosi sopimusta, myös muuttamaan
Eskilstunaan, Jantunen kertoo.

Sumujen saarten kutsu

Jantusen unelma oli pienestä pitäen
ollut pelata Englannissa.
– Ihailin Tottenhamin Jimmy
Greavesia. Kun mahdollisuus siirtyä
Englantiin aukesi, en miettinyt hetkeäkään. Halusin palavasti päästä idolini kanssa samoille kentille, Jantunen
kertoo.
Siirto Bristol Cityyn toteutui monen mutkan kautta maaliskuussa 1979.
Ulkomaalaispelaajia sai olla vain kaksi joukkuetta kohden ja pelaajayhdistyksen piti todeta maahan tulevien pelaajien meriitit ja taidot riittävän hyviksi.
– Bristol City pelasi kesällä 1978
harjoitusottelun Eskilstunaa vastaan.
City kiinnostui minusta ja pelasin syksyllä Ruotsin sarjan päätyttyä kaksi koeottelua, paikalliskilpailija Bristol Roversia sekä Moskovan Dynamoa
vastaan, Jantunen sanoo.
– Sen jälkeen alkoi pitkä työlupaprosessi. Siirtoikkuna meni kiinni maaliskuun lopussa ja minun sekä Ajaxissa pelanneen Geert Meijerin (valmensi FC Hämeenlinnaa 2005,
toim.huom.) sopimukset Bristol Cityyn sinetöityivät 28. Maaliskuuta.

Raaka ammattilaismaailma

Jantunen ehti pelata muutaman ottelun kaudella 1979-1980. Kuten Espanjassakin, myös Englannissa alku oli
räväkkä.
– Pelasimme kotona 24 000 ihmisen edessä Leedsiä vastaan. Tälläsin
hirveän pommin ylänurkkaan ohi Lee
Harveyn, Jantunen kertoo.
Ensimmäinen pre-season sujui
myös erinomaisesti. Jantunen ja Meijer olivat jokaisessa ottelussa avauksessa. Sitten alkoivat ongelmat.
– Aloitimme sarjan hyvin ja olimme
neljäntenä. Silloin joukkueen kokenut
kaarti, joka oli pelannut 5-6 vuotta yhdessä, alkoi onnistuneesti syödä minua ja Meijeriä ulos joukkueesta, Jantunen sanoo.
Meijer kyllästyi tilanteeseen nopeasti palaten jo syksyllä takaisin Hollantiin ja Sparta Rotterdamiin.
– Minä jäin vielä lähes vuodeksi
katsomaan meininkiä, koska halusin
pitää unelmastani kiinni, hän kertoo.
– Pelasin loppukauden reservipelejä ja kesän 1981 lainalla Reippaassa. Palasin huippukunnossa takaisin,
mutta manageri Alan Dicks ei antanut minulle ollenkaan mahdollisuut-
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ta, Jantunen sanoo.
Bristol Cityn kausi sujui heikosti ja
Dicks sai monoa joulukuussa. Tilalle tuli Bob Houghton ja hänen apulaisekseen tuttu mies, Roy Hodgson.
– Houghton kutsui minut ensitöikseen toimistoonsa ja ilmoitti, ettei minulle ole paikkaa hänen suunnitelmissaan. Ulkomaalaiskiintiön täyttäisivät kaksi ruotsalaispelaajaa. Ikinä heitä ei seuraan tullut kuin yksi.
Houghtonin tyttären aviomies, maalivahti Jan Möller, Jantunen kertoo.

Ruotsin kautta kotiin

Edessä oli jälleen uuden työnantajan etsintä. Vaimon toiveena oli päästä mahdollisimman lähelle Suomea
ja näin myös tapahtui. Seuraksi valikoitui ruotsalainen IFK Västerås, jota
Jantunen edusti kolme kautta ennen
paluutaan Suomeen.
– Tarkoitus oli olla pidempään,
olimme jo ostaneet talonkin. Sitten
perheeseemme syntyi poika ja päätimme sen takia palata Suomeen, Jantunen kertoo.
Hän edusti vielä kuusi vuotta Lahden Reipasta ennen siirtymistään alasarjoihin jäähdyttelemään.

Isänmaan puolesta

A-maajoukkueessa Jantunen pelasi kaikkiaan 26 kertaa. Hassua sinänsä, että edustustehtävät loppuivat kun
hän siirtyi Englantiin pelaamaan.
– Liitosta soitettiin ja pyydettiin
Leningradiin pelaamaan harjoitusottelua. Meillä oli samaan aikaan pääsarjaottelu Bristolin kanssa ja kieltäydyin siihen vedoten kutsusta. Sen jälkeen ei puhelin enää pirissyt, Jantu-

nen kertoo.
Paras muisto torsoksi jääneeltä
maajoukkueuralta on vuodelta 1976.
– Pelasimme MM-karsinnoissa Englantia vastaan Wembleyllä. 96
000 ihmistä hiljeni totaalisesti ”Jykke” Niemisen iskiessä 1-0 johtomaalin. Hävisimme tosin lopulta niukasti
1-2, Jantunen kertoo.
Ulkomaille ammattilaiseksi pääsy oli
Jantuselle unelman lisäksi selkeä tavoite jo nuoresta lähtien.
– Teimme silloisen Lahden Reippaan A-nuorten valmentajan Matti Ansaksen kanssa viisivuotissuunnitelman. Tavoitteet olivat vuosittain:
Reippaan edustusjoukkueeseen, U23maajoukkueeseen, A-maajoukkuerinkiin, A-maajoukkueen vakiopelaajaksi ja ulkomaille ammattilaiseksi, Jantunen sanoo. Suunnitelma toimi muuten tarkasti, mutta ammattilaisuus toteutui jo neljäntenä vuonna.
Nykyään Espanjassa ja Englannissa pelaavat pelaajat tienaavat huikeita euro- ja puntapinoja vaivansa palkaksi. Jantusen pelivuosina tilanne oli
toinen.
– Malagassa tienasin palomiehen
palkan verran. Englannissa jokainen
pelaaja tienasi 250 puntaa viikossa.
Tämän lisäksi jokaisella oli vuosikorvaus, joka neuvoteltiin henkilökohtaisesti. Rikastumaan ei kuitenkaan
päässyt, hän sanoo.
Rahasäkkien sijaan tuliaisina ulkomaankierrokselta oli lukematon määrä unohtumattomia elämyksiä sekä
rutkasti elämänkokemusta. Niiden arvoa ei voi mitata rahassa.

Kevään karusellit pelataan toukokuussa 7.-8.5. ja 14.-15.5. Seurojen ja piirin
yhdessä järjestämistä tapahtumista on kasvanut yksi Suomen suurimmista
lasten jalkapalloturnauksista. Vuosittain mukana liikkuu yli 12 000 lasta.
Syksyn 2011 karusellit järjestetään seuraavasti:
(yksipäiväisinä, 3-4 ottelua per joukkue)
(kaksipäiväisinä, 5-7 ottelua per joukkue)
(kaksipäiväisinä, 5-7 ottelua per joukkue)

SYKSYN KARUSELLIEN ILMOITTAUTUMISAIKA 16.5-17.6.11.
Ilmoittautumiset karuselleihin tehdään ResultCode – järjestelmän kautta. Tarkemmat ohjeet
löytyvät karusellisivuiltamme.
Hinta:
F7-F8:
F9-E11:

85 € (yksipäiväinen)
110 € (kaksipäiväinen)

Karusellijärjestäjiä seuroista ja joukkueista haetaan jatkuvalla haulla. Syksyn järjestäjistä osa
on jo valittu, mutta muutamia järjestäjiä haetaan vielä. Lisätiedot ja työnjako piirin ja järjestäjän välillä löytyy karusellisivuilta.
Lisätietoa ilmoittautumisista, ajankohdista ja järjestelyistä:
www.uusimaa.palloliitto.fi/nuoriso
Teemu Laitila
teemu.laitila@palloliitto.fi
043 824 3670

Tervetuloa Mukaan!

Helsinki Cup 10.-16.7.2011

Kokemuksia ja elämyksiä

Vuoden 2011
karusellit
La/Su 3.9/4.9
F8- ja F7-juniorit
La-Su 3.-4.9.
F9-juniorit
La-Su 27.-28.8. 	E11- ja E10-juniorit
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Viimeinen mahdollisuus varmistaa paikka kesän
odotetuimmasta futisturnauksesta! www.helsinkicup.fi
Huom. paikkoja rajoitetusti.
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Your Move suurtapahtuma Helsingissä
Your Move on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteistyössä järjestämä suurtapahtuma, joka kutsuu kaikki urheiluseurojen
13–19-vuotiaat nuoret urheilemaan, kokeilemaan uusia lajeja ja kokemaan ainutkertaisia elämyksiä. Your Move Suurtapahtuma järjestetään Helsingissä Olympiastadionin ympäristössä 27.5–1.6.
Palloliitto järjestää tapahtumassa kolmipäiväisen valtakunnallisen kykykoulutur-

naukseen seurat saavat ilmoittautua joko
ykkös– tai kakkostasolle oman osaamisensa
perusteella, Palloliiton järjestelyistä tapahtumassa vastaava Mimi Lounio kertoo.
– Valtaosa joukkueista kykykouluturnaukseen ja ja Fun Action Cupiin ovat Helsingin ja
Uudenmaan piirien alueelta. Meille on varattu koko Käpylän urheilupuisto pelejä varten,
joten joukkueita otetaan mukaan niin paljon
kuin vaan ilmoittautuneita on, Lounio lisää.

nauksen seurojen D 13– kykykouluille. Pelit
pelataan Käpylän Urheilupuistossa 27.5–
29.5. Viikonloppuna on myös päiväturnauksina Fun Action Cup C14 ja C15 – tyttö– ja poikajoukkueille, erityisryhmille sekä
15–19-vuotiaiden kaveriporukoille. Fun Action Cup pelataan Helsingin Pallokentillä
suurtapahtuma-alueen ytimessä.
– Ilmoittautuminen on käynnissä meidän
kotisivuilla ja se päättyy 30.4. Kykykoulutur-

Turnauksen lisäksi kaikille futareille on
tarjolla yli 60 lajikokeilupistettä , sisäänpääsy HJK-Tamu Veikkausliiga-peliin,
beach socceria, Futis Sambicia ja huippuartisteja (mm. Cheek, Don Johnson Big
Band, Jare & VilleGalle). Kykykouluille järjestetään Olympiastadionilla myös uudet
urheilijan ominaisuustestit, elämäntapatestit, sekä omatoimisen harjoittelun harjoitusmallien esittelyt. JS

Laajasalon lapset liikkeelle
– Emme ole ennen tätä tehneet samankaltaista yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Hankkeella on monia
hyviä puolia. Liikuntamahdollisuudet koulun alueella ovat tällä hetkellä varsin heikot. Tekonurmikenttä parantaa koululaisten harrastusmahdollisuuksia niin välitunneilla, kuin koulun jälkeenkin. Tässä voi nähdä myös
sellaisen kansanterveydellisen aspektinkin, kun aina puhutaan, etteivät
lapset liiku tarpeeksi. Urheilukenttä
on koulun vieressä ja se voi aktivoida
lapset liikkumaan, tämä on ehdottomasti hyvä juttu, opetuslautakunnan
puheenjohtaja Pia Pakarinen kertoi
90-minuuttia lehdelle.

tuksen muodossa (30 000€). 22.3.2011
Opetuslautakunta päätti myöntää
maankäyttöoikeuden työryhmän perustamalle yhdistykselle ( joka myöhemmin muuttuu osakeyhtiöksi).
Käytännössä siis kaupunki vuokraa
kentän hanketta vetävällä yhdistykselle, joka hallinnoi mm. treenivuoroja ja kentän ylläpitoa. Tällä tavalla kentän tarpeista vastaavat jalkapalloseurat.
Kyseinen kenttähanke on laatuaan ensimmäinen, jossa jalkapalloseurat tekevät yhteistyötä opetustoimen kanssa. Vastaavanlaiset hankkeet
on aiemmin toteutettu kaupungin liikuntatoimen kanssa.

Opetuslautakunnan puheenjohtaja Pia
Pakarinen uskoo uuden kentän innostavan nuoria liikkumaan enemmän

lo neljän välillä. Urheiluseurat käyttäisivät tekonurmea sitten ilta-aikaan
omiin tarpeisiinsa. Kohteeseen
tulee myös valaistus ja aidat kentän
ympärille. Projekti on hyvällä mallilla jo muuten, mutta rahoituksen kanssaa yskii vielä hieman. ELY-tuki olisi tärkeä saada. Täytyy myös vielä toivoa, että kaupunki antaa meille luvan
käyttää koulun wc-tiloja ilta-aikaan,
Laajasalon Palloseuran taloudenhoitaja Mia Stierncreutz kertoo.
Kaupunki on tullut asiassa hienosti vastaan ja projektia vetävä yhdistys joutuu maksamaan vain puolikasta vuokraa kenttäpalstasta, koulun
käyttäessä liikuntamahdollisuuksia
oppitunneillaan luonnollisesti ilmaiseksi. Projekti on saanut tukea myös
UEFA:n myöntämän HatTrick-avus-
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FOOTBALLCUP
30.6-3.7.2011

www.wasafootballcup.com
info@wasafootballcup.com
+358 50 5559715

PAAVO

REILUN PELIN PUOLESTA

Kansanedustaja, Uusimaa
www.kariuotila.fi

ilmoituksen maksaa Paavon jengi

KARI UOTILA

HELSINKI
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ilmoituksen maksaa Paavon jengi

“Liikunnan ja urheilun ilo
kuuluu kaikille.”
Se on reilua peliä.
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Paavo on maksanut ilmoituksen.

Kari Uotilan tukiryhmä

Laajasalon Palloseuran ja
HJK:n Laajasalon sekä Herttoniemenrannan joukkueiden junioritoimintaa on rasittanut alueella vallitseva heikko kenttätilanne. Jatkuvasti
kasvava pelaaja– ja joukkuemäärä
Kaakkois-Helsingissä on asettanut
paineita olosuhteiden parantamiselle.
Kaakkois-Helsingin alueella on tuhatkunta jalkapalloilijaa ja etenkin LPS:ssa
jäsenmäärä on ollut roimassa kasvussa
viimeisin kahden vuoden aikana.
LPS ja HJK perustivat syksyllä
2009 olosuhde-työryhmän, jonka panoksella lasten ja nuorten harjoittelumahdollisuudet saadaan paremmalle
tolalle alueella.
Alkuperäisen hankkeen tarkoitus oli tuoda alueelle riittävä alusta
ympärivuotiseen harjoitteluun, tarkemmin sanottuna kuplahalli. Idea
sai kuitenkin voimakasta vastustusta kaupunginosan asukkailta. Kerta ei
ollut ensimmäinen, sillä hallihankkeita on ollut aikaisemminkin ja ne ovat
kaatuneet joka kerta samalla tavalla –
laajasalolaiset eivät halua kuplahallia.
Tällä kertaa suunnitelmaa muutettiin siten, että hallin sijaan alueen jalkapallo-olosuhteita parannetaan uuden tekonurmikentän voimin. Kenttä
on suunniteltu sijoitettavaksi ilomäentielle koulun viereen. Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa, työn
ollessa valmis elokuussa koulujen jälleen alkaessa.
– Ajatus olisi sellainen, että kenttää
käytettäisiin päivisin koulun toimesta aamukahdeksan ja iltapäivän kel-

Kim Sanden

Aleksi Kauppila
aleksi.kauppila@gmail.com

“Some people believe football is a matter of
life and death.
I can assure you it is much, much more
important than that.”

- Bill Shankly
Vaikka jalkapallo ei olisi sinulle yhtä tärkeää,
kannattaa silti varmistaa jalkapallon asema eduskunnassa.

paavoarhinmaki.fi
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HJK voitti OrtoLääkärit Young Talents Cupin
Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri
ja OrtoLääkärit Lääkäriasema Oy järjestivät B-juniorijoukkueille kolmannen OrtoLääkärit Young Talents Cupin 26.–27.3.2011
Liikuntakeskus Pajulahdessa. Voittajaksi
ylsi HJK, joka kaatoi finaalissa TPV:n maalein 4-0.
Turnauksessa oli mukana kutsuttuna
kauden 2010 B:n SM-sarjan kahdeksan parasta joukkuetta. Joukkueet pelasivat kah-

dessa neljän joukkueen alkulohkossa, jonka jälkeen vuorossa olivat sijoitusottelut.
HJK voitti alkulohkossa kaikki kolme pelaamaansa ottelua ja finaalissa tamperelainen TPV jäi siis jalkoihin maalein 4-0.
PKKU sijoitti alkulohkossaan HJK:n jälkeen toiseksi. Pronssiottelussa Inter oli
kuitenkin vahvempi lukemin 1-0.
– Lauantaina satoi hieman lunta, mutta
sunnuntaina oli todella hyvät olosuhteet

pelaamiselle. Turnaus ajoi varmasti taas
asiansa ja joukkueille tämä oli hyvä testi,
sillä sarjaa alkaa pian, Uudenmaan piirin
valmennuspäällikkö Tommi Laitila totesi
turnauksen jälkeen.

OrtoLääkärit Young
Talents Cupin sijoitukset:

1. HJK, 2. TPV, 3. Inter, 4. PKKU, 5. Reipas,
6. Jaro, 7. Tervarit-J, 8. MYPA

Viktor Muurinen ja hyppäys miesten tasolle
Alle 15-vuotiaiden maajoukkueessakin esiintynyt Viktor Muurinen otti talvella uuden askeleen urallaan ja siirtyi harjoittelemaan JäPSin
miesten edustusjoukkueen kanssa.
Kakkoseen noussut järvenpääläisseura teki nuoren lupauksen kanssa sopimuksen ja motivoitunut maalivahti kehuukin joukkueen harjoituksia
erinomaisiksi.
Muurisen viime kausi PKKU:n Cjunioreissa oli erinomainen ja hyvät
otteet poikivat kutsun alle 15-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka kohtasi
tammikuussa Irlannin kaksoismaaottelussa Eerikkilässä.
– Maajoukkuekokemus oli hieno.
Pelasin ensimmäisen pelin Irlantia
vastaan ja hävisimme 1-2. Torjuin yhden rankkarin, se oli hienoa. Pelattiin
kyllä ihan ok, toinen peli voitettiin
1-0, Muurinen kertoo ylpeänä.
Siirto Järvenpäähän on innokkaan
harjoittelijan mukaan ollut onnistunut.
– Tulin ennen kaikkea maalivahtiharjoitusten vuoksi. Miesten kanssa
harjoittelu on paljon kovempaa, mutta ei silti tunnu liian raskaalta. Tarkoitus on treenata kovaa ja pelata A-junioreiden kanssa.

Katse tulevassa

JäPS saa Muuriselta varauksettomat
kehut. Maalivahtiporukkaan kuuluvat ”Viken” lisäksi Antti Laine, Altti
Mäkinen sekä maalivahtivalmentaja
Tuomas Söderlund.
– Maalivahtiporukkamme on hyvä
ja tulemme hyvin toimeen. Joukkueemme on muutenkin hyvä. Kauden

Maarit Korhonen

Maarit Korhonen
maarit.korhonen@tbrmedia.fi

Viktor Muurinen

tavoitteemme on ensin pysyä sarjassa.
Muurisen mielestä maalivahdin on
tärkeä osata puhua kentällä sekä ohjata peliä. Omiksi vahvuuksikseen pitkä pelaaja nostaa ulottuvuuden ja hyvät refleksit.
– Avauksiin olisi hyvä saada tarkkuutta ja parantaa jalalla pelaamista, toteaa Muurinen kehittämistavoitteistaan.
Peliaikaa ensi kaudella Kakkosesta hakeva Muurinen mielii jatkossa
isommille kentille. Maalivahdin esikuva on hienon uran maajoukkueessa
ja Englannin pääsarjassa tehnyt Jussi
Jääskeläinen.
– Olisi hienoa päästä joskus pelaamaan Veikkausliigaan. Jussi Jääskeläinen on kuitenkin suomalaisista suosikkini. Hän on päässyt todella pitkälle. Olen nähnyt hänen pelaavan ja hän on todella hyvä. Jussi torjuu hyvin, Muurinen kehuu.
Halu kilpailla ja menestyä tulee varmasti Muuristen kotoa, sillä
20-vuotias veli Oskar on yltänyt lentopallojoukkueensa Tampere Isku-

Volleyn kanssa aina miesten SM-sarjan välieriin saakka.

”Erinomainen valmennettava”

Maalivahtivalmentajana nuorten
maajoukkueissa toimiva Jori Särkkä
pitää Muurista lupaavana pelaajana.
– Viktor on lupaava maalivahti ja
hänen tekemisestään löytyy paljon
positiivisia juttuja. Kehitettävää löytyy myös, kuten tuon ikäisellä pitääkin, Särkkä toteaa.
– Torjuntatekniikat ja liikkuminen
ovat hyvällä mallilla. Myös peliotteet
puolustuksen suuntaan olivat maaottelussa Irlantia vastaan lupaavia. Ketteryyteen ja nopeuteen pitää vielä kiinnittää huomiota, samoin kuin potkutekniikkaan ja pidempään syöttöön.
Nuoren pelaajan tärkein ominaisuus on kiistatta into, positiivinen
asenne sekä korkea motivaatio.
– Viktorin asenne on hyvä ja luonne
tarpeeksi avoin ottamaan vastaan ohjeita. Hän on erinomainen valmennettavana ja hyvä persoona, Särkkä kehuu.
Oikeanlaisen harjoitusympäristön löytäminen ei Särkän mukaan aina maalivahdille ole helppoa, mutta
hän uskoo Muurisen pärjäävän miesten kanssa mutkitta.
– Maalivahdin erikoisharjoittelulla on tuossa iässä suuri merkitys sekä
tietysti haasteellisella ympäristöllä.
Edellytykset kehittyä ovat hyvät.
Vikke on kesän kynnyksellä täynnä
virtaa ja aikoo lumien sulamista odottaessaan keskittyä vain olennaisimpaan.
– Kaikista tärkeintä on saada treenata. Sitten jos saa pelata vaikka A:n
kanssa, niin se olisi hyvä. Treenaaminen on tällä hetkellä kuitenkin ykkösjuttu, maalivahti päättää.

Uudenmaan piirin Kesäleirit 2011
Uudenmaan piiri järjestää jälleen suositut kesäleirit Liikuntakeskus Pajulahdessa!
Tyttöjen FUN-LEIRI	
Poikien VAPARI –LEIRI	
MAALIVAHTI –LEIRI	
PUMA -LEIRI	

5.-7.6.2011 (su-ti)
7.-9.6.2011 (ti-to)
12.-14.6.2011 (su-ti)
7.-10.8.2011 (su-ke)

1997-2003 (tytöt)
1997-2003 (pojat)
1997-2003 (pojat + tytöt)
1997-2003 (pojat + tytöt)

190 €, sis. PUMA –varustepaketin*
190€, sis. PUMA –varustepaketin*
190 €, sis. PUMA –varustepaketin*
225 €, sis. PUMA –varustepaketin*

Ilmoittautuminen päättyy 16.5.2011! (HUOM! PUMA – leirin osalta 11.6.2011) Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä,
paikkoja on rajoitetusti, varaa siis ajoissa omasi!
* PUMA -varustepaketti: Osallistuja voivat valita seuraavista vaihtoehdoista kaksi eri varustetta
omaan varustepakettiinsa: Säärisuojat / Pallo / 2 pr pelisukkia / T-paita / MV -hanskat
(vain mv-tapahtumissa)
Ilmoittautumiset ja lisätietoja kesäleireistä: www.uusimaa.palloliitto.fi (nuoriso/jalkapalloleirit)
TERVETULOA MUKAAN! Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!
Futisterveisin, Toni Räisänen
050- 414 5938, toni.raisanen@palloliitto.fi		

kolumni
taneli haara
Olisiko syytä
tehdä jotain?
Koululiikunta ja opettajat, tietokoneet ja televisio, facebook ja twitter. Mikä yhdistää? Näitä syytetään lasten ja nuorten huonosta kunnosta. Lisäksi
nykyajan lapsia ja nuoria syyllistetään automaattisesti veltoiksi ja saamattomiksi. Jokaisella on selitys
lasten ja nuorten liikkumattomuudelle. Selityksiä
on paljon, ratkaisuja on aika paljon vähemmän.
Yksi asia nousee kuitenkin yleisenä ratkaisuna esiin. Ongelma on ratkaistu, kun lapsi pelaa jalkapalloa ja kuuluu siis urheiluseuraan. Onko näin?
Hyvä harjoittelu selvitys (2008) paljasti totuuden.
Urheiluseuraan kuuluvista lapsista kolmannes liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Ainoastaan 15
% liikkuu riittävästi saavuttaakseen kilpaurheilijaksi kasvun suositukset. Tulokset todella herättävät
kysymyksiä. Nyt puhutaan sentään lapsista ja nuorista, jotka jo ovat urheilun piirissä. On kyse sekä
huippu-urheilun että kansanterveyden ongelmasta.
Organisoituun urheiluun osallistuminen tuo
turvallisuuden tunteen. Tunteen siitä, että liikuntaa
saadaan riittävästi ja monipuolisesti. Totuus on toinen. Muutama kerta viikossa autolla treeneihin ei
riitä alkuunkaan. Alle 18-vuotiaan tulisi liikkua 1-2
tuntia päivässä monipuolisesti ikään soveltuvalla
tavalla. Seurassa harjoittelun tärkein tehtävä onkin
rakastuttaa lajiin ja liikkumiseen. Organisoitu harjoittelu, omatoiminen harjoittelu, koululiikunta sekä arkiliikunta yhdessä perheen ja kavereiden kanssa muodostavat kokonaisuuden. Ei kyse ole tähtitieteestä, mutta urheiluseuroissakin niin valmentajien
kun vanhempien pitää asia tiedostaa.
Entä aikuisten oma esimerkki? Kerromme tarinoita, kuinka meidän nuoruudessamme hiihdettiin
kouluun, soudettiin kauppaan ja kaadettiin koulun
jälkeen hehtaari metsää. Toki yhteiskunta on muuttunut, mutta en jaksa uskoa, että lapsen luontainen
halu liikkua on vähentynyt. Ei ihminen ole perimältään ehtinyt muuttua, edes länsimaissa. Pitäisiköhän meidän aikuisten katsoa peiliin ja miettiä, minkälaisen esimerkin annamme itse? Liikummeko itse ja kannustammeko lapsia liikkumaan? Me emme
elä nostalgisten tarinoiden mukaan. Lasten syyllistämisen ja selitysten etsimisen sijaan voisimme etsiä mahdollisuuksia.
Operaatio Pelisäännöt on haastanut jo kaksi vuotta keskustelemaan tästä asiasta pelisääntökeskusteluissa. Kun liikkumisen määrästä puhutaan, yhdistyvät myös huippu-urheilun näkökulma
ja harrastaminen luontevasti yhteen. Asiasta löytyy
riittävästi tutkimustietoa, aineistoa ja materiaalia.
Vastuuta ei voi sysätä muille. Sen sijaa yhteistyöllä
voidaan saavuttaa tuloksia – terveitä lapsia, terveitä
aikuisia, huippu-urheilijoita ja hyvinvointia.
Kirjoittaja on Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin
kehityspäällikkö.
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Adidas F50 adiZero

F30 adiZero Jr

- ultrakevyt pelikenkä
- uutuusnappulasto parantaa pelaajan
tilannenopeutta , vauhdittaa ja
tasapainottaa suunnanmuutoksia.
- nappulavaihtoehdot FG , HG , SG
- saatavana myös synteettisenä
- koot 39-46
- Sh.250,- " powerhouse "

199

Nike Premier Fg

- pehmeänahkainen pelikenkä
- perinteinen pitävä FG nappulasto
- koot 39-46
- sh. 140,-

" suut makiaksi "

- ultrakevyt peli- ja treenikenkä junioreille
- tämä Messin inspiroima
kenkä on suunniteltu huikeaan
lähtönopeuteen ja räjähtävyyteen
- koot 28-39

80

" kikkakone "

Adidas X Predator AG

119

- huippulaatuista K-Leather nahkaa
- Traxion nappulasto takaa pidon
kaikilla alustoilla
- koot 39-46
- Sh.240,- " ruutitynnyri "

Adidas F50 adiZero Prime

Nike Vapor Superfly

- Legendaarinen ultrakevyt pelikenkä
- ultrakevyt pelikenkä
- lukuisien huippupelaajien suosima
- tämä Messin inspiroima kenkä on suunniteltu
- erittäin pitävä FG nappulasto
suunniteltu huippunopeuteen ja räjähtävyyteen
- nappulasto takaa terävät suunnanmuutokset- päällinen: Singmax – uudistettu
- koot 39-46
- koot 39-46
- sh. 400,- sh. 350,-

279

" Oy Kuljetusliike AB"

49

Pelipaidan tai treenishortsien alle.
Pitää ihon aina kuivana

Adidas Speedcell
- virallinen ottelupallo
- koko 5
- Sh140,-

- kevyt ja hengittävä
- värit sin,oranssi,
kelt,pinkki ja vihreä
- koko Jr ja Sr
- sh. 8,-

Nike Protegga Shield
- irroitettavalla kehräsosalla
- ilmastoitu
- koot S-M-L
- erinomainen suojaavuus

99,00

3,50

Nike Luma

- erinomainen treeni- ja
pelipallo junioreille
- koko 3-4-5
- Sh 35,-

Numeroitu peliliivi
20kpl:een
sarjoissa 69,- setti

Puma Liga

25,00
Palloreppu

29,90

(kappalehinta numeroituna 3,45)
värit keltainen tai oranssi

- kiinteällä nilkkaosalla
- koot S-M-L

PS.

" fire starter "

REDCREW THERMO
ALUSPAITA TAI HOUSUT
SUUNNITELTU FUTIKSEEN

Peliliivi

30,00

- huippupelikenkä junnuille
- nahkaa
- koot 36-39
- sh.140,-

SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA FUTISKENKIÄ

14,90

Adidas F50Prolite

299

Adidas X Predator Jr

- hyvin muotoutuvaa nahkaa
- matala HG nappulasto sopii junioreiden
peleihin ja treeneihin koville alustoille.
- kantavaimennus
- koot 28-39 "himoharjoittelijalle"

Tähän "tila-ihmeeseen" saat mahdutettua
niin treenitextiilit sekä pallon ja kengät.
Päädyssä helposti puhdistettava, likaa ja
kosteutta pitävä päätytasku pallolle tai
likavaatteille.
Suunniteltu futikseen.
A
T
Väri musta ja tummansininen
S
U
O
J
AR
URASTY
Koko 52x29x30cm Sh. 29,KYSY SE KY RJOUSTA
A
T
A
R
SEU

- kompressiosukka helpottaa
suojan pukemista ja riisumista
- ultrakevyt
- koot S-M-L

" vauhtileikittelyyn"

Adidas Adinova Jr Hg

TREENIKASSI PALLOPÄÄDYLLÄ

25,00

37

Select Omega
- virallinen pelipallo
- koko 3-4-5
- Sh 45,-

2

9

34,90

KYSY SEURATARJOUSTA

- turvallinen vaihtoehto
esim.pyörällä liikuttaessa
- treenikassin tilalle
- heijastimella , juomapullotasku
- värit musta ja sininen
- sh 35,-

Espoo Kauppakeskus Entresse,puh.0207 439 621 Ark.10-20,La10-18,Su 12-16
Arkadia Arkadiankatu 4-00100 Hki,puh.0207 439620 Ark 10-20 , La 10-16
Vantaa Kauppakeskus Jumbo puh. 0207 439 628 Ark 9-21,La 9-18 Su 12-18
Turku Kauppakeskus Skanssi puh. 0207 439 622 Ark.10-20 La 10-18 Su12-18

Tilaa ilmainen futislehti
www.fc11.fi
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Tuli vaan mieleen…
si hienoa, mikäli tunne olisi molemminpuolinen skaban järjestäjän kanssa. Hei, älkää unohtako meitä alasarjajengejä! Nykyjärjestelmä vie saumat
suurelta osalta jengejä tehdä edes jotain fyrkkaa näillä peleillä. Viisikymmentä vuotta futista katselleena tiedän, että suomalaisen futiskulttuurin
ydin on nimenomaan Kakkosen alapuolella olevissa jengeissä. Mitenköhän tämä saataisiin myös futispomojen tietoon?

Repe, 56, on toiminut yli kolmekymmentä vuotta alasarjajengien huoltajana. Oma peliura vasempana pakkina tyssäsi kaksostyttöjen syntymään ja rouvan
ukaasiin jättää mokoma hömpötys ja keskittyä vaippojen vaihtoon. Tyttöjen alettua harrastamaan futista, Repe sai taas luvan lähteä kentänlaidalle notkumaan.
Voit bongata Repen tänäkin iltana Bollikselta, Käpylästä, Tapiolasta tai missä vaan nyt ikinä pelataan. Kaikkihan
Repen tuntee, niin sinäkin.

sukille

vaihtopenkki

38

Käppäilin viime lauantaina Bollikselta himaan ja tuli mieleeni muutama
juttu mistä härmäläisessä futiksessa
ei saa puhua. Olin ollut tsekkaamassa
kymmenvuotiaitten tyttöjen matsia, ja
hitto vie, täytyy sanoa että taitoa ja intoa giltseillä riitti. Peli oli hyvätasoista
ja viihdyttävää. Kaikilla näytti olevan
hauskaa, tai ainakin voittajilla, mutta niinhän sen pitääkin mennä. Joskus
tulee dunkkuun ja joskus voitetaan.
Nää on just niitä asioita joista saa
ja pitääkin puhua. Sitten on se toinen puoli, josta ei saa puhua: kun gimmoille tulee lisää ikää, niin kaikki mitä
nyt vaikka maajoukkueissa touhutaan
on jostain syystä täysin kritiikkivapaata seutua. Varsinkin vanhemmat naispelaajat ovat jatkuvasti mankumassa
arvostusta, fyrkkaa ja tasa-arvoa. Tuli vaan mieleen, pitäisikö näiden vaatimusten olla jotenkin synkassa tulok-

Repen
ajatukset
lähtivät
juoksuun,
kun hän
näki lumisen
Bolliksen.

siin ja futaajien määriin? Ja varsinkin
siihen, kuinka tosissaan hommia tehdään? Tästä tulee saletisti hudaa himassa, mutta jos miesten maajoukkuetta ollaan lynkkaamassa jokaisen
tappion jälkeen – olisiko tasa-arvoista kyseenalaistaa jotain naisfutiksessakin? Esimerkkinä vaikka Portugalin turnaus, jossa takkiin tuli jokaisessa pelissä.
Ollaan oman jengin kanssa tahkottu pari kierrosta Suomen cupia.

Noutaja tuli jo helmikuussa, mutta
saatiin kuitenkin pari pakkaspeliä alle. Mietittiin taas tätä arvostusta. Cupin finaalista halutaan luoda iso tapahtuma elokuulle, mikä on tietysti ihan ok. Vähän ihmeteltiin sitä, että mitä järkeä on vetää jäisillä kentillä 15 asteen pakkasessa tammikuussa
näitä matseja? Tuli vähän väkisinkin
mieleen se, että rupujengit pitää saada lauluun, etteivät ole häiritsemässä silloin, kun tosipelit alkavat. Mä tiedän, että pelaajat arvostavat cupia, oli-

...Ja lopuksi vitsi, jonka kuulin
Urheilukadun kulmilla:
Nuori ja innokas kaveri oli hakemassa töitä Palloliitosta. Haastattelu oli sujunut hyvin ja jäljellä oli enää
kaksi kysymystä.
Liiton palkkaama konsultti kysyi:
– Kuinka lähtisit luomaan omaa yhteystyöverkostoasi?
– Tunnen paljon turkulaisia, hakija vastasi.
Konsultti merkkasi myhäillen merkinnän papereihin ja tuli viimeisen ratkaisevan – kysymyksen aika.
– Mikä sellainen ominaisuus sinulla on, jolla erotut selvästi muista hakijoista? Kaveri mietti kiivaasti, kunnes
nuorukaisen silmät alkoivat loistaa!
– Olen syntynyt ja asunut koko ikäni Turussa!
– Mahtavaa, tervetuloa töihin Turun...eikun Suomen Palloliittoon, konsultti riemuitsi!

katsomosta
Kuka sanoi ja mitä?

155 x 13”
155/70 x 13
165/70 x 13
175/70 x 13
185/70 x 14
175/65 x 14
185/65 x 14
185/65 x 15
195/65 x 15
205/65 x 15
185/60 x 14
195/60 x 15
195/55 x 15

210€
225€
239€
236€
289€
251€
256€
269€
278€
299€
262€
289€
317€

205/55 x 16”
215/55 x 16
225/55 x 16
195/50 x 15
205/50 x 16
215/45 x 17
225/45 x 17
225/40 x 18
185 x 14C
195/70 x 15C
205/75 x 16C
205/65 x 16C
225/65 x 16C

333€
388€
398€
288€
350€
382€
389€
439€
330€
368€
465€
446€
489€

”

Puhtaasti se, että olen saanut
edustaa Suomea samaan aikaan Jarin kanssa, on ja tulee
olemaan urani paras saavutus. Hänellä on maagisin ööga ikinä”
Suomen A-maajoukkueen laitapelaaja Roni Porokara hehkuttaa Suomen Palloliiton
verkkosivuilla 40-vuotiasta Jari Litmasta.

”

Viettäisitkö päivän rannalla,
josta siirtyisit yhdessä Jopolla rakkaasi kanssa ihailemaan
kettupaitojen peliotteita? Vai panostaisitko enemmän bling-blingiin,
ja mukana olisi niin limusiinia kuin
yökerhoakin?”
Veikkausliigassa pelaava JJK haki tiedotteessaan parasta ehdotusta romanttiseen
iltaan JJK:n merkeissä. Seura lupasi toteuttaa parhaan idean kesällä.

”

Eniten tekisi mieli lainalle jonnekin Italiaan. Englannin alasarjojen peli on enemmän potkupalloa, jossa vaan juostaan ympäriinsä ja tullaan tilanteisiin kovaa”
Iltasanomat kysyi viime kesänä Lauri Dalla
Vallelta mahdollisesti lainapestistä. ”LDV”
on tällä hetkellä lainassa Ykkösliigassa pelaavassa Bournemouthissa.

”

Kohupelaaja Yobe sai kenkää
HJK:sta”
MTV3.fin otsikko. Itse jutussa kerrotaan, että HJK ja sambialaiskeskikenttäpe-

laaja Dominic Yobe ovat sopineet yhteisymmärryksessä pelaajasopimuksen purkamisesta.

”

Suomen Palloliiton valituslautakunta on käsitellyt AC Oulun
valituksen seuralisenssikomitean jätettyä tutkimatta oululaisseuran toisen liigalisenssihakemuksen. AC Oulu toimitti 8.3.2011 seuralisenssikomitealle toisen liigalisenssihakemuksen kaudelle 2011. Seuralisenssikomitea kokoontui 10.3. ja
päätti yksimielisesti jättää AC Oulun
toimittaman liigalisenssihakemuksen tutkimatta. AC Oulu valitti päätöksestä seuralisenssivalituslautakunnalle, joka piti seuralisenssikomitean päätöstä oikeana, ja päätti
tiistaina 22.3. hylätä AC Oulun valituksen. AC Oulu on valittanut ensimmäisen liigalisenssihakemuksen
hylkäyksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan.”
Suomen Palloliiton tiedote AC Oulun valituksesta. Pysyykö joku vielä kärryillä?

”

Tämä sotku on tongittava pohjiaan myöten ja vasta sitten on
johtopäätösten aika”
RoPSin toimitusjohtaja Jouko Kiistala totesi Lapin Kansassa, kun ensimmäinen
RoPS-pelaaja oli pidätetty. Pari viikkoa
eteenpäin pidätettyjä oli jo kymmenkunta
ja samalla Kiistala erosi tehtävästään.
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2. Kenen tunnetun jalkapallomiehen pojat ovat
nimeltään Caro ja Bruno?
3. Kenen veikkausliigapelaajan lempinimi on
Psyko?
4. Mikä on rekisteröityjen pelaajien määrältään
Suomen suurin jalkapalloseura?
5. 18 metriä 32 senttiä liittyy futikseen ainakin
kahdella tavalla. Miten?

6. Mikä on nostanut espanjalaisseura ElPozo
Ciudad de Murcian puheenaiheeksi myös
Suomessa?
7. Mikael Forssellin, Perparim Hetemajn ja
Mika Väyrysen Suomen passeista löytyy
yhdistävänä henkilötietona muutakin kuin
kansalaisuus. Mikä?
8. Kenen suomalaisen futisuraan kuuluvat mm.
seuraavat seurat: Vålerenga, Crystal Palace,
Kaiserslautern ja Djurgården?

9. Missä kolmessa tilanteessa paitsiota ei voida
tuomita pelaajan saadessa pallon omalta
kanssapelaajaltaan ollessaan paitsioaseman
kaltaisessa tilanteessa?
10. Minkä Veikkausliigassakin esiintyneen seuran
kannattajia kutsutaan Valloittajiksi?
11. Jos pulahdat futistreenien jälkeen uimaan IsoKukkaseen, mikä on treenipaikan nimi?
Katso vastaukset:
http://uusimaa.palloliitto.fi
http://helsinki.palloliitto.fi

huti

Juhani Järvenpää

kysymystä

1. Kenestä suomalaisfutaajasta on käytetty
nimeä Schneehase?

39

mikko martikainen

Ykkösen paikalliskamppailuihin tuotiin viime kaudella mukaan paljasta pintaa. 90min-lehden saamien tietojen mukaan kyseisestä markkinointitoimenpiteestä on luovuttu täksi kaudeksi.

