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Pienet rastilipun etsijät

JYVÄSKYLÄ
Tommi Roimela

Pieni tyttö, jonka hiukset heilu-

vat vain hieman varvikon ylä-

puolella. Punavalkoinen rasti-

lippu, suunnistajan askelluksen 

kohde. Mikä mainio yhdistelmä.

–�Suunnistuksessa kivointa on 

rastien etsintä. Ja sillain, että sitä 

rastia saa ihan etsiä, Siiri Rasi-

mus, 8, toteaa.

Siiri on yksi reilusta sadasta 

Suunta Jyväskylän suunnistus-

koululaisesta. Lausahduksesta 

voisi päätellä, että koulutiellä 

on vielä oppimista, sillä lajin 

huipulla rastien etsimiseen ei 

enää aikaa ole. Asenne Siirillä 

on kuitenkin kohdallaan jo nyt. 

Pieni tyttö viihtyy metsässä, ei-

kä pelkää edes sitä, jos kenkä 

kastuu.

–�On siellä välillä lätäköitäkin, 

mutta kyllähän kenkä kuivuu, 

suunnistuksen lisäksi hiihtoa, 

yleisurheilua ja pesäpalloa har-

rastava Siiri muistuttaa.

Pienehkö poika, joka puhuu 

jo SM-mitaleista. Mietteissä 

pyörii menestys aikuisissakin 

ja taustalla hääräilee nimekäs 

valmentaja.

–�Suunnistus on kivaa ja mä 

pärjään siinä ihan hyvin, Ot-

to Kaario, 13, kertoo syyn sil-

le, miksi hän on valinnut met-

sien lajin.

Otto on viisi vuotta Siiriä van-

hempi. Lasten maailmassa se voi 

tuntua valovuodelta, mutta niin 

vain Ottokin on yksi Suunta Jy-

väskylän suunnistuskoululaisis-

ta. Hänelle suunnistus merkitsee 

kuitenkin paljon muutakin kuin 

elämyksiä ja haasteita.

–�Mitalia mennään hakemaan, 

Otto määrittelee selvän tavoit-

teen sprinttisuunnistuksen SM-

kisoihin, joissa on ensimmäis-

tä kertaa 14-vuotiaille kilpai-

lusarja.

Ottoa valmentaa Jani Laka-

nen, yhä lajin eliittiin kuuluva 

maailmanmestari. Nuori lupaus 

voisi tuskin paremmassa opis-

sa olla.

–�Jani antaa hyviä vinkkejä 

siihen, miten asioita kannat-

taa tehdä, Otto mainitsee.

–�Olen hyvä juoksemaan, mut-

ta taitoa ei ole riittävästi. En ole 

vielä käynyt tarpeeksi suunnis-

tamassa, hän miettii.

Oton puheet ovat jo erittäin 

analyyttisiä. Kuin aikuisella 

suunnistajalla. Hän tietää sen-

kin, että Keski-Suomessa suun-

nistusmaastot eivät ole ihan par-

haimmasta päästä.

–�Paljon kivempaa on suun-

nistaa vaikka Alpeilla Sveitsissä.

Kaksi esimerkkilasta on 

vain pieni osa Suunta Jyväs-

kylän suunnistuskoulua. Ulla 

Klemettisen vetämä koulu on 

merkittävä lasten liikuttaja Jy-

väskylässä.

–�Tulijoita suunnistuskouluun 

riittää ja niinpä isoa markki-

nointia emme vuosittain tee, 

että pystymme kaikki saamaan 

mukaan. Tällä hetkellä koulu-

laisia on reilu sata ja se on myös 

aika maksimimäärä, mitä pys-

tytään ottamaan, Klemettinen 

kertoo.

Rajoittavana tekijänä on tie-

tysti ohjaajien määrä.

–�Koulutettuja ohjaajia on riit-

tävästi, mutta saisi niitä myös 

enemmän löytyä. Se helpottaa 

työtä, kun vanhemmat ovat ak-

tiivisesti mukana, Klemettinen 

kiittelee.

Tällä hetkellä S-JKL:n nuori-

sotoiminta on erittäin hyvää ja 

aktiivista, mutta välillä seuralla 

oli hankalampikin vaihe.

–�Jukolan viestin järjestämi-

nen (vuonna 1997) vei nuori-

sotoiminnan alas, Klemetti-

nen myöntää.

Nousu aallonpohjasta on ai-

na hidasta, mutta viime vuosina 

laadukkaan nuorisotoiminnan 

tulokset ovat näkyneet myös kil-

pailuissa. Esimerkiksi Eeli Viho-

lainen voitti viime kesänä kaksi 

nuorten Suomen mestaruutta 

ja muutenkin varsinkin seurat 

poikasuunnistajat ovat olleet 

näyttävästi esillä.

–�Nuorten menestys tekee tyy-

tyväiseksi. Ja myös tyttöjä on tu-

lossa. Se on ollut ihan sattumaa, 

että menestyjät ovat poikia, Kle-

mettinen mainitsee.

Suunta Jyväskylän suunnis-

tuskoulun nostetta on auttanut 

tietysti myös lajin viime vuosien 

yleinen noste. Minna Kauppi on 

tuonut suunnistukselle paljon 

positiivista julkisuutta ja se nä-

kyy. Klemettisen mukaan suun-

nistavat lapset ovat itsekin al-

kaneet arvostaa harrastustaan 

aiempaa enemmän.

–�Ne lapset, jotka harrastavat, 

ovat rinta rottingilla ja ylpeitä 

siitä, että ovat suunnistajia, Kle-

mettinen innostuu.

Siiri ja Otto ovat esimerkkejä 

siitä, että yksi asia ei kuitenkaan 

ole muuttunut. Suunnistus on 

perhelaji. Sen voi todeta nopeas-

ti suunnistuskoulussa, jossa isä-

rivistössä vilisee tuttuja kasvoja 

suunnistuskilpailuista.

–�On meillä kuitenkin mui-

takin kuin urheiluperheiden 

lapsia, Klemettinen naurahtaa.

Suunnistus: 
Suunta Jyväskylän 
suunnistuskoulussa touhuaa 
viikottain reilu sata lasta.

”
On siellä välillä 
lätäköitäkin, 

mutta kyllähän 
kenkä kuivuu.
Siiri Rasimus

Siiri Rasimus ja Otto Kaario nauttivat metsässä liikkumisesta. Ja suunnistuksen kohokohtahan on rastin löytyminen.

JYRKI KAUKO

OIKEAT RIVIT
Keno 25.5.
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42, 44, 45, 55, 65, 67, 70.

Ilta-arvonta: 1, 6, 8, 10, 14, 
20, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 37, 
41, 52, 54, 61, 66, 68, 69.

P
alloliitto langetti 

viime viikolla sak-

koja sekä JJK:lle 

että FC Lahdelle 

niiden välisen, Harjulla 

5. toukokuuta pelatun 

ottelun jälkimainingeissa. 

JJK sai 500 euroa ja Lahti 

2�500 euroa, syynä oli vie-

rasjoukkueen kannattajien 

käytös ottelussa.

Palloliiton ja liigaseu-

rojen välinen asetelma on 

erikoinen. Seurat ovat laji-

järjestelmän tärkein toimi-

ja, mutta liitto suhtautuu 

niihin kuin ahne vanhempi 

ahkeriin lapsiin. Piltti haa-

lii tyhjiä pulloja keräämällä 

edes jonkinlaista käyttökä-

teistä, mutta viikkorahaa 

jaettaessa vanhempi ottaa-

kin lapselta.

On toki oikein, että orasta-

van kannattajakulttuurin 

lieveilmiöt otetaan vaka-

vasti.

Palloliiton kurinpitova-

liokunnan JJK–FC Lahti-

ottelua koskeneessa koko-

uspöytäkirjassa mainitaan 

Lahden kannattajien huu-

taneen rasistisia huutoja 

kotijoukkueen pelaajalle.

Rasistinen käyttäytymi-

nen on aina tuomittavaa. 

Se on myös vakava syytös.

Ote FC Lahden kannatta-

jien vastineesta: ”lahtelais-

kannattajat eivät 100% var-

muudella huutaneet kol-

lektiivisesti ENSIMMÄIS-

TÄKÄÄN rasistista huutoa, 

yksittäistenkin huutojen 

ollessa täysin tulkinnan-

varaisia ja pelitilanteeseen 

sidonnaisia. Paikalla olleet 

järjestyksenvalvojat sekä 

poliisit (useita partioita) 

eivät kertaakaan puuttu-

neet lahtelaiskannattajien 

huutoihin katsomossa, 

mikä osaltaan tukee tätä 

näkemystä.”

Jokaisella on totuutensa, 

mutta 2�500 euroa on FC 

Lahdelle tuntuva raha.

Palloliiton turvallisuus-

määräysten 3.7:n mukaan 

seura on vastuussa kannat-

tajiensa käytöksestä. 

On oikeutettua kysyä, 

miksi.

Kannattajaryhmät ovat 

seuroista erillisiä toimijoi-

ta, yleensä rekisteröimät-

tömiä ryhmiä. Lahtelaisilla 

on huono maine, enim-

mäkseen syystä.

Silti: jos yleisö käyttäytyy 

huonosti, on vika sen, joka 

järjestää tapahtuman. Jär-

jestävän seuran huomautta-

minen on perusteltua, ja jos 

sakot todella ovat Palloliiton 

mielestä paras tapa hoitaa 

asia, olkoon vaikka niin.

Mutta mistä pohjimmil-

taan on kysymys?

Suomalaisia jalkapallo-

faneja syytetään siitä, että 

maailmalta tuodaan en-

simmäisenä ne huonot asi-

at: auktoriteettivastaisuus, 

ryhmien välinen vihanpito, 

väkivalta.

Syytökset ovat varmasti 

osin oikeita.

Liitto ja liiga kapuavat 

samalla tavalla väärä pää 

edellä puuhun.

Mikko Manninen ei ole 

niin hyvä pelaaja, että 

Harju täyttyisi hänen 

vuokseen rahakkaista 

yritysvieraista. Oleellis-

ta on, etteivät tarpeeksi 

viihdyttäviä ole myöskään 

Suomen suosituimman 

jalkapalloseuran, Liverpool 

FC:n, Steven Gerrard tai 

Luis Suarez. Yhdessä seu-

ran kotistadionin Th e Kop 

-katsomon ja fanien möy-

kän kanssa sen sijaan ovat. 

Suomessa yritetään 

Litmasen ja Hyypiän kul-

taisen sukupolven pöhöt-

tämän Palloliiton johdolla 

hypätä suoraan klubikat-

somovaiheeseen.

Seurat, siten liiga, siten 

liitto voivat pärjätä kisassa 

yleisöstä ja yritysrahoista 

vain, jos ihmiset oppivat 

välittämään seuroistaan, 

kotikentistään, omistaan. 

On oltava hyviä pelaajia ja 

tarjoiluja, mutta varsinkin 

ihmisiä, jotka ovat valmiita 

huutamaan ja laulamaan, 

laittamaan itsensä peliin.

He ovat jalkapallotapah-

tuman sielu.

Siksi orastavan kan-

nattajakulttuurin sokea 

kitkeminen on tyhmintä, 

mitä Palloliitto voi itselleen 

tehdä.

Iikka
Hackman

Palloliitto ja 
kuinka omaa
oksaa sahataan

KOLUMNI

”
Rasistinen 
käyttäyty-

minen on aina 
tuomittavaa. Se 
on myös vakava 
syytös.

Tommi Kari miettii jo oppikirjoja
Heikki Kärki

Tommi Karin lupaavasti alkanut 

jalkapallokausi sai todennäköi-

sesti tylyn lopun.

FC Lahden riveissä jo neljä lii-

gamaalia iskenyt JJK-ikoni tör-

mäsi torstain ottelussa MYPA-

vahti Ville Iiskolaan. Ja seura-

ukset olivat kohtalokkaat.

–�Polvi meni päreiksi. Sivusi-

de poikki, eturistiside poikki, 

kaikki mahdollinen ilmeisesti 

poikki, Kari harmitteli perjan-

tai-iltana.

–�Kausi taisi jäädä kahdeksan 

ja puolen pelin pituiseksi.

Pieni takaportti on olemassa, 

sillä lopullinen analyysi saadaan 

vasta maanantaina magneetti-

kuvista. Joka tapauksessa kun-

toutuminen vie vähintään neljä 

kuukautta.

Kovasta kohtalostaan huoli-

matta Kari ei halunnut syyllistää 

tilanteeseen hiukan myöhässä 

rynnännyttä Iiskolaa.

–�Ville tuli tilanteeseen tosi ko-

vaa, mutta mielestäni juuri niin 

kuin maalivahdin pitääkin tulla.

Loukkaantuminen osui sikä-

li harmilliseen paikkaan, että 

viime kaudella JJK:ssa penkil-

lä turhautunut Kari nousi Lah-

dessa avainpelaajien joukkoon. 

Nyt hurja alkukausi tarjoaa vain 

pientä lohtua.

–�Ei kai se salaisuus ole, että 

nautin Lahdessa pitkästä aikaa 

futiksesta. Virityksiä oli ulko-

maita myöten, Kari kertoi.

–�Nyt pitää varmaan kaivaa 

oppikirjat käteen ja ruveta opis-

kelemaan.

Pahimmassa tapauksessa ko-

ko peliuran jatko on vaakalau-

dalla. Vaikka Karilla itsellään 

riittää intoa kuntoutukseen.

–�Kyllä mä uskon, että pelaan 

vielä paljon paremminkin kuin 

viime kuukausina. Mutta mistä 

löytää duunia tällaisen jälkeen?

Vielä kuukausi sitten Tommi 
Kari (vas.) naureskeli JJK:n Niko 
Markkulan kanssa Harjulla.

TIINA MUTILA

JALKAPALLO

Vajaan vuoden ikäinen 

Etelä-Sudan on Kan-

sainvälisen jalkapallolii-

ton Fifan tuorein jäsen. 

Fifan kongressi äänesti 

afrikkalaisvaltion liiton 

209:nneksi täysjäseneksi 

perjantaina. Etelä-Sudan 

irtosi Sudanista vuonna 

2005 ja saavutti itsenäisyy-

den viime heinäkuussa.

Fifa-perhe
sai jäsenen
numero 209

JÄÄKIEKKO

Suomen Kuvalehti uutisoi per-

jantaina, että kokenut suomalai-

nen jääkiekkovalmentaja Alpo 

Suhonen ottaa vastuulleen Itä-

vallan maajoukkuetoiminnot.

Lehden tietojen mukaan Itä-

vallan jääkiekkoliiton urhei-

lujohtajaksi siirtyvän Suhosen 

vastuulle tulevat kaikki maan 

kiekkomaajoukkueet junioreista 

aina miesten edustusryhmään 

saakka. Suhonen, 63, tekee li-

säksi töitä kokonaisvaltaisem-

mallakin tasolla Itävallan jää-

kiekon kehittämiseksi.

Itävalta on viettänyt viime 

vuodet hissijoukkueena MM-

pääsarjan ja ensimmäisen divi-

sioonan välillä. Tällä kaudella se 

nousi jälleen ylimmälle tasolle.

Alpo Suhonen
Itävallan kiekkojohtoon

Mistä vaihtoehto
rankkarikisoille?
BUDAPEST
STT, Reuters

Kansainvälisen jalkapallolii-

ton Fifan puheenjohtaja Sepp 

Blatter pyytää Franz Becken-

bauerin johtamaa asiantun-

tijaraatia etsimään rangais-

tuspotkukilpailulle vaihto-

ehtoista keinoa otteluiden 

ratkaisemiseksi. Blatter otti 

asian esille Fifan kongressissa 

sen jälkeen, kun Chelsea löi 

Bayer Münchenin Mestarien 

liigan fi naalissa rankkareilla.

–�Jalkapallo voi olla trage-

dia, kun mennään rangais-

tuspotkukilpailuun. Jalka-

pallo on joukkuepeli, joka 

menettää olemuksensa, kun 

mennään yksi yhtä vastaan 

-peliin, Blatter puhui.

SQUASH

Olli Tuominen raivasi tiensä 

squashin Helsingin EM-kisojen 

fi naaliin. Välierissä hän kellis-

ti saksalaisen Simon Rösnerin 

erin 3–1 (11–9, 6–11, 11–3, 11–6).

–�Avain voittoon oli tahtope-

laaminen. Pelasin tarkoituksel-

lisesti palloa taakse ja erityisesti 

rystyltä ja pyrin saamaan pai-

neen kovaksi, koska se aukaisisi 

paikkoja ratkaisuille, Tuominen 

summasi.

Tuominen vei ensimmäisen 

erän itselleen, mutta sisuuntu-

nut Rösner vei voiton toisessa 

erässä. Kolmannessa erässä sak-

salaisen peli hajosi ja Tuominen 

kuittasi makoisan fi naalipaikan 

suomalaisyleisön riemuksi.

Toisessa välierässä Espanjan 

Borja Golan oli selkeä ennakko-

suosikki. Hän vastasi odotuksiin 

ja kukisti Ranskan Mathieu Cas-

tagnetin 3–0 (11–8, 11–9, 11–4).

Tuominen tekee lauantaisessa 

fi naalissa suomalaista squash-

historiaa. Hänestä tulee ensim-

mäinen henkilökohtaisen EM-

kullan tai -hopean voittanut 

suomalainen. Tuominen oli vuo-

den 2010 EM-kisoissa pronssilla.

–�Aika perussettiä, lepoa, ruo-

kailua ja aamupäivällä joksikin 

aikaa kentälle ja sitten katsotaan, 

miten käy, Tuominen kuvaili fi -

naaliin valmistautumistaan.

Tuominen teki suomalaishistoriaa


