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OP 2190 peliminuutin kokemuksella:

Kausi oli vuoroin ylä- ja alamäkeä
Kevään Pallo-Veikossa OlliPekka Itälä antoi kynän viuhua ilman, että toimittaja olisi
sormeillut tekstiä. Kauden päätteeksi osat muuttuivat ja OlliPekalle, kauden eniten peliminuutteja keränneenä KPV:n
pelaajana, tehtiin tukku kysymyksiä. Kontiolahden kasvatille ei kysymystä ehdi kunnolla
viedä loppuun, kun vilkkaaseen
karjalaiseen tyyliin alkaa vastaus pursuta. Joensuun keskussairaalassa 31 vuotta sitten päivänvalon nähneelle O-P:lle on
sittemmin karttunut jalkapallokokemusta varsin paljon Veikkausliigaa ja Italiaa myöten.
Mutta ensinnä mielipide
viime kaudesta.
– Se oli kuin vuoroin ylä- ja alamäkeä. Oli paljon loukkaantumisia. Ei pelattu kovin monesti
samalla kokoonpanolla. Omalla
kohdalla vain yksi peli ja toisen
puolikas jäivät pelaamatta. Kiitos luonteen ja Burana-600:n.
Kyllä valmentaja ymmärtää, jos
on loukkaantunut eikä meitä
pakoteta loukkaantuneena yrittämään pelaamista.
Joukkueen pelaajisto on mielestäni sellaista tasavahvaa laatua. Alkukaudesta puolustuspää
kunnostautui, mutta loppukaudesta henkinen puoli saattoi
olla ongelma. Usko voittamiseen oli joskus ainakin osalta
hukassa.
Näkemyksiä suomalaisesta
jalkapallokulttuurista.
– Taidamme olla vähän nega-

tiivisuuteen taipuvainen kansa.
Tappion uhatessa ei nousta kannustamaan eikä muisteta, että
pitkässä juoksussa sellainen ei
käy, jos tuloksia halutaan
Kokkolan maine jalkapallokaupunkina taitaa olla sellaista
piilevää luokkaa. Talvella hallissa oli satamäärin ihmisiä,
mutta kesällä kaiken ollessa
meille vielä mahdollista katsomossa oli vain reilut 300. Esimerkkinä käy tilanne ennen
kotiottelua Hämeenlinnaa vastaan.
Olosuhteet voisivat olla paremmatkin.
Lämmitettäviä
alustaltaan hyviä kenttiä lisää
ja halleihin alustat paremmiksi
esimerkiksi tyyliin Kokkola.
Yleiseurooppalaiseen kausijaksotteluun ei nykyisellään ole
mahdollisuutta, vaikka loma
kesäaikaan maistuisikin.
Lehdistö on yksi osa jalkapallokulttuuria ja toisenlaisella kirjoittelulla saatettaisiin katsomoihin saada enemmän väkeä.
Tarkoitan lähinnä kirjoittelun
määrää, sisältö ei ole nykyisellään jalkapallokulttuurin kehityksen esteenä.
Koetko, että jo pitkää ja
menestyksekästä kokemustasi
arvostetaan?
– Kyllä ainakin vähän, nuoret
kuuntelevat, mutta joukossa on
yksilöitä, jotka mielestäni ovat
saaneet liian paljon ja liian varhain. Kyllä sitä joskus tulee pelissä sanottua asiat suoraan niin
epäonnistumisen kuin onnistumisenkin kohdalla. Eläyty-

Ymmärrän vaatimuksen oman
kaupungin pojista, mutta heidänkin on peliaikansa lunastettava. Viime kesänä heitä oli
useitakin – Ville, Joonas, Aleksi
ja Petteri, joilla kaikilla on edellytykset pitkälle. Vuoden kuluttua ovat varmasti paljon valmiimpia.

Nopeakinttuinen Olli-Pekka Itälä osallistuu pelaamisen ohella valmennustyöhön ”Jamon” tukena.
misen peliin hyväksyn ja pelin
jälkeen ollaan hyviä kavereita,
ja heitä olen urallani saanut
paljon.
Jalkapallo on kasvattanut minua ihmisenä paljon ja muokannut elämääni. Harvemmin
minua muu lajissa tympäisee kuin se, jos selvät ja sovitut asiat eivät suju. Niistä pitää
voida puhua, kuunnella ja toimia sovitusti.
Vuodet jalkapallon parissa
eivät ole aiheuttaneet minulle
mitään menetyksiä. Tai sanotaan, että vapaa-ajan kanssa ei
ole ongelmia työn, jalkapallon
ja levon jälkeen. Golfia käyn
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Laina on kokonaisuus
– aivan kuten kotikin.
Aktiassa asuntolaina suunnitellaan erilaisista osista sinulle sopivaksi. Saat meiltä elämäntyylisi ja toiveittesi mukaisen kokonaisuuden, jonka kanssa on hyvä elää.
Lisätietoja: www.aktia.fi/asuntolaina tai Aktian konttorit.
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joskus pelailemassa.
Takana on rakennusinsinöörin tutkinto ja tällä hetkellä
ovat työasiat hyvällä tolalla.
Vanhempani asuvat Joensuussa
ja tyttöystävä Vaasassa. Heitä
käyn tapaamassa, kun ajasta
rako löytyy. Joensuussa käyn
seuraavan kerran jouluna.
KPV:n kausi oli edellisvuotta
parempi, mutta mitä lisää
tarvitaan nousuun?
– Harjoitteluun vielä määrätietoisempaa asennetta jokaiselta.
Muutama sopiva vahvistus, tietysti taustat kuntoon ja senhän takana onkin sitten raha.

Olet tullut valituksi Palloliiton
huippupelaajien valmentajakoulutukseen yhdessä KPV:n tuoreimman vahvistuksen Mika Lähderinteen kanssa. Mihin tähtäät?
– Toivon ja uskonkin, että pelaajaurani jatkuu vielä ainakin 2-3 vuotta ja ehkä sen jälkeen valmentajana jossakin
muodossa. Jo tulevana kautena osallistun Jarmon kaverina kunnon ja treenien alkuosan hoitamiseen,keskityn
muutoin itse pelaamaan. Taktisissa ja muissa asioissa keskustelemme
yhdessä,mutta
Jarmo tekee loppupelissä päätökset. Minun valmentajafilosofiassani pelaajan tärkeimpiä
asioita ovat taito (syöttötaito)
ja nopeus (pelinopeus),siinä
sivussa myös kuntopuoli tulee
varmasti kehittymään.
Tässä joitakin ajatuksia, joita
piirtyi paperille marraskuisen
illan hämäryydessä OP:lta. Mieheltä, joka tunnetaan myös lisänimillä Opa, DJ ja Idän pikajuna. Viimemainittu on tullut
nopeuslahjasta, kun häneen on
liitetty maininta Suomen nopeimpana laitapuolustajana.
-vote

