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Arkemme myllerrettiin täysin uusiksi
tasan kaksi viikkoa sitten torstaina.
Sinä iltana JIPPOn oli tarkoitus valmis-
tautua voittamaan FC Inter - nyt val-
mistaudumme seurana voittamaan
koronaviruksen.

mien tunteiden onnellisimmassa äärilaidassa.
Valmistautumisesta, voi�amisesta ja häviämi-
sestä pulppuava adrenaliiniryöppy, ja sen jälkei-
set äärilaidan tunteet ovat elämää sanan suu-
rimmissa merkityksissä.

TPV-o�eluunkin olimme scou�auksineen ja
suunni�eluineen valmistautuneet yhteensä kah-
den intensiivisen viikon ajan.

Apuvalmentaja Mikko Bergström:

”Tulos ei tullut helpolla, ja kogni�ivinen rasitus
tuntui penkinkin puolella. Sen jälkeen alkoi pik-
kuhiljaa iskostumaan ajatus, e�ä seuraavana vii-
konloppuna pelataan edellisen kauden hopeami-
talisteja vastaan valtakunnallisen tv-kanavan ka-
meroiden edessä. Eri�äin mielenkiintoinen ja ki-
helmöivä fiilis, jossa oli mukana jännitystä, suun-
natonta riemua ja ylpey�ä.”

Jo paluumatkalla Tampereelta valmisteli kap-
teeni An� Åke seuran somevastaavana mai-
nosta tulevaan Inter-o�eluun. Jossain vai-

heessa mainoksessa luki, e�ä ”Turku on Suomen
perse”.

Bussin takaosassa päädy�in lopulta hienovarai-
sempaan ilmaisuun, kun toi-
minnanjohtaja/vasen puo-
lustaja Timo Tahvanainen
vaa� fokusta ja tyylikkyy�ä
mainokseen. Näkökulmaa
pääte�in vaihtaa vi�uilusta
katsojaennätyksen yri�ämi-
seen.

Etupenkillä valmennus�i-
mimme katseli TPV-o�elua
videolta, kuten me usein pit-
killä vieraspelireissuille
teemme. Maaninen halu kehi�yä ja kehi�ää,
mikä on yhteistä kaikille valmennus�imimme jä-
senille, pako�aa käynnistämään analysoin�pro-
sessin aina he� yön pimeinä tunteina. Pitäähän
analyysi pelistä olla pelaajilla jo seuraavan
päivän palau�avissa harjoituksissa.

Minä tein klippejä onnistumisista, virheistä, ja
rao�elin jo Interin o�eluita Ruutu-palvelun si-
vuilta. Videoita on erityisen kiva katsella silloin,
kun on juuri lyöty TPV vieraissa ja voi alkaa val-
mistautumaan Veikkausliigan joukkueen kohtaa-
miseen.

Maanantai ja �istai olivat hekumallista aikaa olla
JIPPOn pelaaja tai valmentaja. Videoita Interin

pelaamisesta katso�in kyseenalaisia määriä.
Maanantaina pide�in palau�avat harjoitukset.

Ne taisivat kyllä olla palau�avien harjoitusten si-
jaan innostuneiden fu�styyppien kokoontumis-
ajot, sillä intoa pelaajissa oli muillekin jae�avak-
si. Teh�in vähän palau�avia ak�vitee�eja, ja
käy�in TPV-o�elun oppeja läpi.

Maanantain hauskin episodi oli se, kun Hiltusen
veljekset Jere ja Joona linnoi�vat ”nuoret vas-
taan vanhat”-käsipallo-o�elussa nuorten jouk-
kueen maalinedustan, ja potkivat sieltä pitkää
toiseen päätyyn ja välillä myös kentänlaitaverk-
koon.

Nuorten joukkue taisi voi�aa kyseisen matsin,
mikä näkyi vanhojen joukkueen Tommi Tainion
naamalla. Minulla ja maalivah�valmentaja Jussi
Nevalaisella oli hauskaa katsoa sivusta pelaajien
hassu�elua.

Keskiviikon lounaspalaverissa löimme yhdessä
Mikko Bergströmin kanssa yhteen kaiken Inte-
ristä hankkimamme �edon sekä viimeistelimme
suunnitelmamme o�eluun ja loppuviikon har-
joi�eluun.

Illan harjoituksissa oli latautuneita valmentajia ja
latautuneita pelaajia. Olimme pystyneet raviste-

lemaan sunnuntain aiheu�a-
man hekuman pois, ja me
olimme oikeas� lähdössä
lai�amaan aivan kaikkemme
likoon suuren ”cup-shokin”
puolesta.

Si�en se iski. Eteen tulikin
erilainen shokki.

Sunnuntain ja alkuviikon aika-
na oli mahdotonta aavistaa,

e�ä vain muutaman päivän päästä koi�aisi am-
ma�llinen iden�tee�kriisi, turva�omuus, epä-
�etoisuus omasta, läheisten ja maailman ihmis-
ten terveydestä, ja totaalinen seisaus kaikelle,
mitä talven, eli 70:n joukkuetapahtuman aikana
oli saatu aikaiseksi.

Kaikki olivat jo �etoisia pirusta nimeltä COVID-
19, mu�a ei osa�u arvata millä mi�akaavalla ja
nopeudella se pysäy�äisi Suomenkin. Scou�vi-
deot Interistä vaihtuivat Ylen erikoislähetysten
seuraamiseen, omaehtoiseen ko�karanteeniin
ja hämmennykseen siitä, mitä seuraavaksi ta-
pahtuu.

Innostus omasta valmentajan työstä, JIPPOsta,
Suomen Cupista ja keväästä vaihtui elämän mer-

Minä tein klippejä
onnistumisista, vir-
heistä, ja raottelin jo
Interin otteluita Ruu-
tu-palvelun sivuilta.

Koin, e�ä sinä hetkenä oli sano�ava jotain. Olin
hengästynyt, ja mie�n pelaajien hiljentyessä
mitä tähän paikkaan sanoa. Taisin jotenkin hapa-
roiden kerrata kundeille o�elun kulkua. Taisin
sanoa, e�ä tämä oli ylpeä peli meiltä, mu�a e�ä
opit on kuitenkin ote�ava mukaan. Taisin soper-
taa, e�ä olen ylpeä heidän taistelustaan. Viimei-
sen lauseen muistan selväs�. Se oli uhmakkaan
onnellinen:

”Nyt meidän on kundit mentävä loppuverry�e-
lylle, koska KUUDEN PÄIVÄN PÄÄSTÄ ME KAADE-
TAAN INTER!”

Koppi repesi valtavaan mölyyn. Kun parikym-
mentä hikistä futaria halailee ja tuule�aa juuri
voite�ua Kakkosen Cupin välierää, on tunnelma
jopa eroo�sen �ivis. Sitä se oli Tampereen Pirk-
kahallin perimmäisessä pukukopissa tuona sun-
nuntain iltapäivänä vajaa kolme viikkoa si�en.

Rakas JIPPOmme oli juuri voi�anut huimassa
cup-jännitysnäytelmässä TPV:n. Voi�ajana JIPPO
eteni Suomen Cupin neljännesvälieriin, ja oli
saamassa vastaansa FC Interin.

Koppi tuoksui hien ja ero�ikan lisäksi valtavalle
innostukselle. Onnistumisen tunteelle. Yhteisel-
le sellaiselle. Kakkosdivisioonapelaajille ja -val-
mentajille tällaisen kokoluokan voitot ovat harvi-

naisia. Sarjoja on vaikea voi�aa, ja cup-kilpailuita
vielä vaikeampi.

Hetket menivät vaaleanpunaisina pikavauh�a
ohitse, kuten ne usein isojen onnistumisten koh-
dalla menevät. Sitä vain leijuu väsyneenä ja on-
nellisena mukana. Joukkueenjohtaja-seuratyön-
tekijä-hallituksen jäsen-kaikkien seuratoiminto-
jen ylipäällikkö An� Tolonen kiroili seuraavan
viikon mi�avaa haaste�a.

”Perkele”, hän totesi vaimeaan tyyliinsä, kun ta-
jusi, e�ä jostain on saatava seuraavan lauantain
suureen o�eluun hämmentävä määrä järjestyk-
senvalvojia.

Seuramme oli yhtäkkiä kuuden päivän päässä
o�elusta, jonka järjestäminen vaa�si hurjaa ve-
nymistä kaikilta osallisilta.

TPV-pelin loppuhetkistä muistaa kovan jännityk-
sen. Se jännityksen tunne on syy, miksi itse olen
urheilussa mukana. Ne äärilaitojen tunteet, joita
saa yhdessä muiden valmentajien ja pelaajien
kanssa kokea. TPV-o�elun jälkeen oli luonnolli-
ses� mahtava fiilis.
ABC:n perunamuusi ja lihakas�kemaistuivat aika
hyvältä jossain päin hämärtyvää Keski-Suomea.
Kun bussimme matkasi sunnuntaiyössä koh�
Joensuuta, ol�in jossain jalkapallon aiheu�a-



kitykse�ömyyteen. Jalkapallo on se, mitä olen.
Se, mitä teen. Se, mitä aja�elen. Öisinkin. Tree-
nit määri�elevät viikkojen ja päivien kulun. Ra-
kastan jalkapalloa sen haastavuuden, sosiaali-
suuden ja raakuuden takia.

Nyt jalkapalloa ei yhtäkkiä ollut. Oli sen sijaan
huoli ihmisistä, ja huoli maailmasta. Eikä mitään
hajua, milloin jalkapallo jatkuu.

Torstain ja perjantain aikana asiat alkoivat
muu�umaan. Pidimme torstaina harjoitukset,
mu�a tunne harjoitella, se viimeisin lataus val-
mistautua ja opetella asioita, oli jo kaikonnut.
Saimme kuulla, e�ä o�elu tultaisiin pelaamaan
tyhjille katsomoille,
mikä la�s� tunnelmaa.

Torstain treenit vain ve-
de�in pois alta. Esi-
merkiksi erikois�lanne-
harjoituksissa ei ollut
sitä samaa draivia, mikä
niissä on, kun �edetään
e�ä harjoitellaan juuri
sitä kuvioita, jolla rat-
kaistaan seuraavan vii-
konlopun o�elu.
Käytämme esimerkiksi
automaa�oharjoi�eis-
sa usein seuraavan vas-
tustajan värisiä mannekiineja tai liivejä, mu�a
torstain harjoituksissa tällaiset nyanssitason
asiat jäivät pois.

Oma amma�maisuus koki torstaina kovan ko-
lauksen. Sitä tajusi, e�ä maailma voi yhtäkkiä
muu�ua ja jalkapallohan on vain pieni kärpäsen-
paska tässä kaikessa.

Toiminnanjohtaja Timo Tahvanainen:

”Ol�in �etys� seurana valmisteltu asiaa koko
viikko ja isot odotukset olivat, e�ä paljon poruk-
kaa saataisiin halliin. Olimme hakeneet erikoislu-
paa isommalle määrälle ihmisiä tuonne halliin,
e�ä saataisiin porukka sisälle. Työ tuntui turhal-
ta. Kul�uurillises� olisi ollut hienoa saada talvel-
le tuollainen kruunu.”

Tahvanainen yri� perjantain aikana saada oi-
keanlaista �lannekuvaa, vaikka oli vielä vaikeaa
ymmärtää, millä tavalla asiat konkre�soituivat
haasteelliseksi tulevaisuudeksi. Hän joutui koh-
taamaan pe�ymyksiä kahdella tasolla - pelaaja-
na ja seuran toiminnanjohtajana.

”Seitsemältä aamulla olimme haasta�elussa ra-
diossa. Puhu�in, e�ä pelataan, mu�a tyhjille
katsomoille. Ei kuitenkaan ollut varmuu�a pela-

taanko peliä ollenkaan. Radiohaasta�elun jäl-
keen oli tarkoitus allekirjoi�aa yksi yhteistyöso-
pimuskin, mu�a allekirjoitusta siirre�in. Tällai-
sia asioita alkoi iskeä he� silmille.”

Perjantain aikana tuli �eto, e�ä peli siirretään
kokonaan, ja e�ä joukkueen harjoi�elu on lai-
te�ava tauolle. Yhtäkkiä edessä olikin Inter-
o�elun sijaan määrittelemät-tömän mi�ainen
tauko jalkapallosta.

”Olihan se pe�ymys. Olisi ollut hyvä tunnelma
pelata oikea Cupin taisto pääsarjaseuraa, ja
hyvää sellaista vastaan. Olihan se kokonaisuu-
dessaan iso pe�ymys.”

Joukkueen kapteeni
An� Åke on yksi kovim-
mista latautujista ja
asennepelaajista, joita
omalla valmentajaural-
lani on tullut vastaan.
Åke elää ja hengi�ää
pelejä koko sielullaan ja
kropallaan. Se on hä-
nen vahvuutensa,
mu�a myös vitsauksen-
sa, kun asiat monimut-
kaistuvat tällä tavalla.
Reak�o tällaiseenkin �-
lanteeseen näkyi pää-

kopan lisäksi hänen kroppaansa.

”Jotenkin kroppa alkoi tuntua viikon mi�aan
vähän ”karanteeni-kropalta”, eikä siltä, e�ä koh-
ta me laitetaan Interiä päihin ko�yleisömme
edessä. Kai sitä alitajunnassa tajusi jo viikon ai-
kana, e�ä pakkohan se peli on siirtää.”

Mikko Bergström:

”Jalkapallon kau�a kiintopisteen maailmaan
saavana henkilönä isojen sarjojen keskey�ämi-
set saivat kyllä viimeistään tajuamaan, e�ä nyt
on tosi kyseessä. Fu�s on maailmalla niin iso ra-
hantekokone, e�ä ihan pienestä syystä Euroo-
pan isoja sarjoja ei laiteta telakalle.”

Loppuviikon teema oli hämmennys. Kukaan
ei oikein tajunnut, mitä tapahtumat tar-
koi�avat jalkapallo-, ja urheiluseuroille. En-

sin mieleen hiipi ajatus, e�ä pieni tauko tarjoaa
hyvän mahdollisuuden reflektoida menny�ä,
suunnitella tulevaa, ja tehdä sellaista valmen-
nuksen ja seuran kehitystyötä, mitä muuten ei
hek�sessä arjessa pysty tekemään.

Median mielipide-, ja näkemyskirjoi�ajat
täy�vät interne�n kirjoituksillaan siitä, e�ä pie-

Nyt jalkapalloa ei yht-
äkkiä ollut. Oli sen si-
jaan huoli ihmisistä, ja
huoli maailmasta. Eikä
mitään hajua, milloin
jalkapallo jatkuu.

”Oltiin tietysti seurana valmisteltu
asiaa koko viikko ja isot odotukset
olivat, että paljon porukkaa saatai-
siin halliin. Olimme hakeneet eri-
koislupaa isommalle määrälle ih-
misiä tuonne halliin, että saataisiin
porukka sisälle. Työ tuntui turhal-
ta. Kulttuurillisesti olisi ollut hie-
noa saada talvelle tuollainen kruu-
nu.”
- Toiminnanjohtaja Timo Tahvanainen



ni pysähtyminen voi tehdä yhteiskunnalle ja ih-
misille hyvää. Sellainen ison kuvan perspek�ivi
näy�äytyy kuitenkin keskellä kriisiä jotenkin ir-
vokkaalta.

Ol�in ylipäänsä todella oudossa väli�lassa, jossa
ei vielä ymmärre�y katastrofin vakavuu�a,
mu�ei myöskään pysty�y fokusoitumaan oi-
keastaan mihinkään.

Viikonlopun ja viime viikon alun aikana asioiden
todellinen kuva alkoi paljastumaan. Italian Ber-
gamosta ja muualta maailmasta alkoi virrata ku-
via, joissa on satoja ja taas satoja kuolleiden ih-
misten ruumisarkkuja.

Alkoi ymmärtämään, e�ä tämän vaikutukset tu-
levat kouraisemaan ihmisten tervey�ä, talou�a
ja psyyke�ä rajus�. Suomen hallitus ryhtyi toimi-
maan. Yhtäkkiä ol�inkin kotona, ja kaikki oli seis.

Jalkapalloseuroissa teh�in laskelmia, joiden
avulla voitaisiin selvitä seuraavien kuu-
kausien totaalisesta jumista. SJK ja KTP sekä

monet muut junioriorganisaa�ot ilmoi�vat pi-
kaises� YT-neuvo�eluista, lomautuksista ja pal-
kanmaksujen keskey�ämisistä.

Junioriseurat tekevät rahansa tarjoamalla liikun-
tapalvelua perheille, ja nyt tuo palvelu on tauolla
ja rahavirrat sisäänpäin jumissa. Edustusorgani-
saa�ot tekevät rahansa erilaisilla bisneksillä,
sponsorituloilla ja ko�o�eluilla. O�eluita ei ole,
sponsorimyyn� on seis, ja monet sivubisnekset
vaikeutuneita.

Esimerkiksi JIPPOn kuuluisan katujunan sekä jää-
telökioskin toiminnot ovat ainakin alkukesän
osalta uha�una.

Siksi myös JIPPOssa pi� alkaa poh�maan korona-
viruksen taloudellista vaikutusta tuleviin aikoi-
hin. Seuran varapuheenjohtaja Jouni Turunen ja
toiminnanjohtaja Tahvanainen keräilivät Excel-
taulukoista lukuja yhteen.

Timo Tahvanainen:

”Torstain ja perjantain aikana ei oikein tajunnut,
mitä kaikkea tämä tarkoi�aa. Asiat konkre�soi-
tuvat koko ajan, kun pysty�in laskemaan lukuja
ja muita ju�uja.”

Jouni Turunen:

"Vaikutukset ovat dramaa�set, emmekä vielä
ymmärrä, miten pitkään ja paljon asiat meihin
vaiku�avat. Taloudellises� tämä on iso haaste,
koska seuroissa ja järjestöissä raha on muuten-

kin �ukas�. Taloudellinen puoli on todella iso
haaste."

Niin JIPPOn junioripuolella kuin edustusjouk-
kueorganisaa�ossakin on pitänyt tehdä mi�avia
sopeu�amistoimenpiteitä. On selvää, e�ä kun
sponsoritulojen hankinta tyssää ja muutkin tulo-
virrat kokevat kolauksia, kädestä suuhun elävät
jalkapalloseurat ovat ongelmissa.

Toistaiseksi on aivan mahdotonta sanoa, mitkä
seurat selviävät ja mitkä eivät. Tai ketkä valmen-
tajat ja pelaajat jaksavat mo�voitua poten�aali-
ses� kuukausien mi�aisesta etäharjoi�elusta ja
ketkä eivät.

Suunni�elimme tauon ajalle kolmenlaisia toi-
menpiteitä. Pelaajilla on fyysisen suorituskyvyn
ylläpitämiseksi harjoitusohjelmat. Ohjelmat
sisältävät kestävyyden osalta peruskuntoharjoi-
tuksia sekä kovatehoisempia juoksuharjoituksia.
Ohjelmat sisältävät myös voimaharjoi�eluoh-
jeet, jotka sisältävät asioita, joita voi tehdä koto-
na.

Lisäksi valmennus pitää etäyhteyden avulla vi-
deopalavereita, joissa pidetään yllä joukkueen
kollek�ivista tak�sta vire�ä. Kolmanneksi, tek-
nistak�sen suorituskyvyn ylläpitämiseksi pelaa-
jilla on omatoimisen palloharjoi�elun tueksi iso
määrä pelipaikkakohtaisia harjoi�eita, joita he
voivat ulkona tai sisällä tehdä.

Mikko Bergström:

”Mielikuvitusta saa käy�ää, jo�a omatoimisista
harjoitusohjelmista saa ohjelmoitua tarkoituk-
senmukaisia.”

Sil� jäi kysymyksiä. Etätoimintaan jaksaa mo�-
voitua �etyn aikaa, mu�a kuinka monta kuu-
kau�a?

Jokainen tsäänssi on mahdollisuus, mu�a
oman kokemukseni kau�a kovan vastoinkäy-
misen kohdalla se ei ole asian laita aivan he�.

Ensin pitää selvitä.

Kaikista pahinta on yri�ää olla pakkoposi�ivi-
nen, ja hakea sellaista perspek�iviä, mihin ei
mentaalisella tasolla ole valmis. Paskan pitää an-
taa lentää, ja si�en pitää hetki selvitä ja hen-
gi�ää, minkä jälkeen voi vasta luoda uuden stra-
tegian ja orientoitua uuteen suuntaan.

”Uusitaan sun unelmii”, laulaa Paula Vesala kap-
paleessaan Uusia unelmia. Koronaviruksen ai-
heu�aman katastrofin vaikeus on siinä, e�ei ku-
kaan �edä mitä tapahtuu – siksi unelmien uusi-

minen ja uusien toimintatapojen ja selviytymis-
mekanismien luominen on toistaiseksi haasta-
vaa.

Alustavien ajatusten ja arvioiden mukaan kesällä
ehkä voisi taas harjoitella ja pelata jalkapalloa.
JIPPOlla ja muilla Kakkosen seuroilla on to-
dennäköises� edessä tynkäkausi.

An� Åke:

”Mie�n, e�ä nyt ei ole tärkeintä ajatella jalka-
palloa. Nyt sitä ei pysty edes harrastamaan. JIP-
PO kuitenkin on ja pysyy kaiken tämän keskellä,
ja meidän kautemme tullaan todennäköises� pe-
laamaan lähes normaalis�, mu�a se vain alkaa
myöhemmin. Odo�avan aika on nyt pari kuu-
kau�a pidempi, mu�a elämä jatkuu si�en sen
jälkeen. Maailma ja Suomi on selvinnyt isommis-
takin asioista ja jatkanut eteenpäin.”

Mikko Bergström:

”Omalle luonteelle karanteeni on eri�äin hanka-
la. Liikkeelle pitäisi päästä. Toisaalta tämä on
myös mahdollisuus kehi�yä ja löytää uu�a.
Kaappiin on kertynyt runsaas� alan kirjalli-
suu�a, jolle on viimein siunaantunut mahdolli-

suus omistautua. Jokaisella sadepilvellä on ho-
peareunus.”

Niin, seuran pysyminen. Selviytyminen. Ja se ho-
peareunus.

Nyt JIPPOn kaltaisten jalkapalloseurojen on pys-
ty�ävä löytämään ja kommunikoimaan syyt,
miksi juuri sen pitäisi selvitä ja pysyä osana
ympäristöämme. JIPPOn ja muiden seurojen on
määrite�ävä tärkeytensä ja roolinsa. Sekä itsel-
leen e�ä muille.

Muuten vastausten löytäminen kiperiin talou-
dellisiin ja urheilullisiin haasteisiin on toivotonta.
Tämä toiminnan täydellinen jumiutuminen on
käänne�ävä jossain vaiheessamahdollisuudeksi.

Pystymme siihen. Mu�a ensin tulevina viikkoina
ja kuukausina on pohdi�ava kysymyksistä sitä ai-
van perustavanlaatuisinta. Sitä mikä ratkaisee
kaiken;

Miksi JIPPO merkitsee?

Alustavien ajatusten ja arvioiden
mukaan kesällä ehkä voisi taas har-
joitella ja pelata jalkapalloa. JIPPOlla
ja muilla Kakkosen seuroilla on to-
dennäköisesti edessä tynkäkausi.


