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ulee kuluneeksi
aika tarkalleen
kaksi kuukautta,
kun erosin PK37:n päävalmentajan paikalta. Yleinen harhaluulo
lienee se, että erosin surkeiden tulosten takia. Se
on yksi, mutta kenties samalla kaikkein pienin syy
päätökselleni. Luovuttaa
en missään nimessä olisi
halunnut, vaikka kausi
olikin ollut kaikkea muuta
kuin onnistunut.
Tietääkseni lähes jokaisessa Kakkosen seurassa edustusjoukkueen
päävalmentajan pesti on
työpaikka. Itsekin pyrin
suhtautumaan parhaani
mukaan valmentamiseen
niin.
Mutta siinä vaiheessa
kun työpaikalta palaa kotiin aina pahantuulisena
ja turhautuneena ärripurrina, on parempi sulkea
työpaikan ovi ennen kuin
jokin tärkeämpi ovi suljetaan sinun edestäsi.

Se mikä pahantuulisuuteen ja turhautumiseen
johti, oli monen asian
summa. Ensimmäisen
kuukauden eroni jälkeen
tarkastelin omaa toimintaani hyvin kriittisestikin,
ja löysin tekemisistäni
myös paljon virheitä ja
vääriä ratkaisuja.
Syytä en siis missään
nimessä halua vierittää
kokonaan muualle, vaikka
se on sanottava, että paljon kauden aikana tapahtui myös asioita, joihin en
voinut vaikuttaa.
Lohtua itsekritiikin
keskellä toivat kuitenkin
lukemattomat tsemppiviestit niin pelaajilta,
kollegoilta, läheisiltä kuin
puolituntemattomiltakin
ihmisiltä. Niitä lukiessani
tunsin aitoa myötätuntoa
ja vilpitöntä arvostustakin
epäonnistumisistani huolimatta.
Työ on toki tärkeä elämän
osa-alue, enkä sitä vähek-
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sy lainkaan. Ja etenkin, jos
saa työskennellä vieläpä
rakastamansa lajin parissa. Silloin sitä saattaa
tuntea itsensä jopa etuoikeutetuksi.
Mutta ainakin minulle elämässä on monta
tärkeämpääkin asiaa
kuin työ. Ja vaikka se
itsekkäältä saattaakin
kuulostaa, niin kaikkein
tärkeimpänä pidän omaa
hyvinvointia. Sillä ilman
sitä, ei ainakaan minulla
ole mitään.
Nyt kun haavat on omalta osaltani nuoltu, niin
ainakin omalla kohdalla
kävi toteen vanha, hieman
kliseinen sanonta: Kun
yksi ovi sulkeutuu, toinen
samalla avautuu.
Ja sen myötä olen taas
uutta virtaa täynnä.
Katkerakaan minun on
aivan turha olla, vaan toivon sataprosenttisesti, että
PK-37 ottaa loppukau-

della tarvittavat pisteet
säilyttääkseen Kakkosen
paikan. Helppoa se ei todellakaan tule olemaan,
mutta niin kauan kun
toivoa on, ei luovuttaa
kannata.
Niin elämä kuin jalkapallokin opettavat.
Itse olen oppinut kahden
viime kuukauden aikana sen, kuinka tärkeää
epäonnistumisten ja pettymysten jälkeen on analysoida syyt, mitkä niihin
ovat johtaneet. Rauhassa,
maltillisesti ja perinpohjaisesti.
Ja vaikka en julkisesti
halua analyysiani avata,
voin sen verran paljastaa,
että ainakin oman itseni
päälle on laskeutunut nyt
rauha.
Kirjoittaja on urheilumaailmasta kiinnostunut exammattijalkapalloilija, joka
liittyi PAVE Iisalmen valmennustiimiin elokuun alussa.
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