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Jannelle asenne on tärkein
KPV:n edustusjoukkueessa oli
muutama pelaaja, joiden puuttuminen joukkueesta herätti
huolestuneita kysymyksiä varmasti niin joukkueessa kuin sen
kannustajissa. Huolestumista ei
hälventänyt se, että valmentajilla oli silti ringissään 27 muuta
pelaajaa yhden puuttuessa. Yksi
näistä luottopelaajista oli kiistatta Janne Suutari, jopa ylivoimaisesti eniten peliaikaa saanut mies. Kun kausi oli täysin
purkissa, oli hyvää aikaa tarkastella taakse jäänyttä vuotta
niin jalkapalloilun kuin vähän
muidenkin Jannen elämään liittyvien asioiden osalta.
Liikunta on ollut aina lähellä
Jannen sydäntä. Nuorempana
hän harrasti jääkiekkoa Hermeksessä ja kävi KV:n yleisurheilukoulua, kunnes jalkapalloilu ja KPV:n junioritoiminta
vetivät puoleensa.
Opiskelunsa vuoksi Jannen
harjoittelu talvikaudella on
sujunut Jyväskylässä pääosin
yksin ja erillään muusta joukkueesta. Hän kertoo panostaneensa erityisesti voiman
hankintaan punttien avulla,
lihashuoltoon ja vahvan peruskunnon luomiseen. Hän arvelee
sieltä saaneensa hyvän perustan suureen peliminuuttien
määrään sen lisäksi, että hän
korostaa omalla asenteellaan
olleen siihen merkittävä vaikutuksensa. Juuri näiltä osin hän
esittää kritiikkiä joukkueen monien muiden pelaajien tekemisiin. Muutaman kerran Janne
kertoo saaneensa Jyväskylän
Hippokselle
treenikaveriksi
myös muita opiskelijoita aina
maaottelujuoksijoita myöten.
Graduunsa Janne on saanut
varmasti paljon aineksia KPV:n
edustusjoukkueessa pelaamisestaan, vaikken sitä erikseen
tullut kysyneeksi. Joukkueen
potentiaalia osaamista ei Janne
Suutarin mielestä käytetty kunnolla hyväksi kuin osin loppukauden huipennukseksi muodostuneissa cupin peleissä.
– Negatiivinen maalisuhde
kertoo ongelmista puolustuspelaamisessa. Joukkueessa miehiä
peluutettiin ajoittain väärillä
pelipaikoilla. Tavoite oli paljon
korkeammalla – itselläni vii-

den joukkoon – ja olihan siihen
meillä mahdollisuudet. Sarja
oli tasainen ja peleissä oli riittävästi tilanteita parempiin tuloksiin. Joukkueen omaa tasoa
ei hyvän pelin jälkeen kyetty
pitämään pitkään. Mielestäni
asenteessa oli kaikilla parannettavaa, kuten myös pelin lukemisessa. Tavoitteen karkaaminen ei kuitenkaan missään
vaiheessa näkynyt joukkueen
henkisessä puolessa. Huononkin päivän jälkeen saatoimme
nopeasti aloittaa täysillä keskittymään seuraavan otteluun.
Mutta kyllähän tämä joskus
tuntuu raskaalta ja esimerkiksi
silloin, jos viikon sisälle mahtuu
kotiottelun lisäksi vieraspelit
Helsinkiin ja Ouluun, toteaa
Janne.
Janne pohtii pitkään kysymystä, miksi joukkue oli vasta
yhdeksäs. – Se oli monen asian
yhteensattuma. Kuntopohja ei
ollut riittävä, oli loukkaantumisia ja pelikieltoja, epäonneakin
monessa ottelussa, tietynlaista
epäselvyyttä pelaamisessa yksittäisten pelaajien kohdalla
sekä myös pelaajien ja pelipaikkojen suuri vaihtuvuus. Itsekin
pelasin välillä hyökkääjänä ja
toisen kerran puolustustehtävissä. Koetun jälkeen rytmittäisin tulevaisuudessa harjoittelun
toisin, panisin lihaskunnosta
huolehtimiseen enemmän painoa, pelikäsitystä olisi pohdittava enemmän ja peluuttaisin
miehiä heidän omilla pelipaikoillaan, eli vielä enemmän panostusta joukkueeseen.
Kuluneella kaudella ja siihen
valmistautumisessa
esiintyi
KPV:ssa paljon ulkomaisia pelaajia. – He, jotka joukkueessa
kauden aikana pelasivat, olivat
jokainen lajin ammattimiehiä,
maansa maajoukkueesta. Talviharjoittelussa määrä tahtoi
välillä haitata tekemistä. Vastaisuudessa kuitenkin määränä
2-3 olisi sopiva ja heidän tulee
olla selkeitä vahvistuksia ja
avuksi joukkueelle, enemmän
pitkäjänteisyyttä omaavia. Nyt
mukana olleista tuli meille
kaikille hyviä kavereita ja sitä
edesauttoi, kun nykyään ei
esiinny nuorten kesken kieli-

Janne Suutari kantoi kauden peleissä ylivoimaisesti eniten edustusjoukkueen peliasua.
ongelmia. Välillä kieli oli yhtä
paljon englantia kuin suomea,
kertoo Janne.
Pelaajana Janne pitää omista
osa-alueista vahvimpina asennetta, hyvää teknillisyyttä, pallollisena pelaamista ja kokoaan.
Samaan hengenvetoon hän on
valmis myöntämään, että parannettavaa hänellä vielä riittää.
Oman jatkon suhteen hän jättää
vastaamatta, koska haluaa nyt
mennä opiskelun ehdoilla.
Kokkolasta ei ole viime vuosina löytynyt miehiä maajoukkueisiin ja siihen Jannella on
selvä vastaus: - Täältä pitäisi
saada joukkue liigaan, jolloin
tulisi pelaajille näkyvyyttä valitsijoiden silmissä ja nuorille
samalla esikuvia. Yksittäiset
pelit eivät riitä, vaan tarvitaan
kovempia pelejä ja runsaasti.
Cup-menestyksemme nosti jalkapallobuumia monta piirua ja
varsinkin fanien innostuksesta
olen yllättänyt. Toivottavasti se
näkyy myös ensi kesänä.
Vaikka liikunta on Janne Suutarin elämässä varsin merkittävässä roolissa, niin aikaa ja mielenkiintoa riittää muuhunkin.

– Kyllähän yleistä elämänmenoa tulee seurattua jo opiskelunkin kautta ja urheilu voi
silloin jäädä taka-alalle. Näin
meillä, jotka olemme jalkapalloilussa amatöörejä. Asia on
hieman toinen niiden pelaajien
kohdalla, jotka eivät opiskele
tai ole mukana työelämässä. Se
heille suotakoon. Käyn yleensä
äänestämässä, koska haluan
vaikuttaa ja käyttää sitä oikeutta, joka meillä on. Olen ainakin kerran äänestänyt myös
kirkollisvaaleissa, mutta nyt en
ole vielä tutustunut ehdokaslistoihin, sanoi Janne marraskuun
alkupuolella.
Hyvinä asioina yhteiskunnassamme Janne näkee koulutuksen ja terveydenhoidon alueet.
Parannettavaa löytyy puolestaan työttömyyden hoidossa ja
nuorten ammatinvalinnan ohjauksessa. Oman edun tavoittelu
on yksi suomalaisen yhteiskunnan ikävimmistä ilmiöistä Jannen mielestä.
Niinpä hän sanookin arvostavansa ihmisessä yli kaiken rehellisyyttä ja tasapainoisuutta.
Ulkonäköä korostetaan liikaa
eikä muisteta, että jokainen ih-

minen voi olla sisäisesti kaunis,
tiivistää Janne vastauksen kysymykseen, mitä hän arvostaa
ihmisessä.
Mitä sitten tekee Janne Suutari, kun mies on 50:n paalulla?
– Sinne asti en ole vielä ajatellut, koska nyt katselen asioita
lyhyemmällä periodilla. Saatan istua jazz-baarissa kuuntelemassa bluesia. Musiikilla
on tärkeä osa vapaa-ajassani.
Soitan porukassa kitaraa ja
olemme jo neljä kertaa julkisesti esiintyneet. Toivottavasti
vielä harrasteluasteella oleva
golf pysyy vapaa-ajan ohjelmassani. Oma perhe ja omakotitalo
ovat toivottavasti myös silloin
hankittuina, tiivistää Janne tulevaisuuden visionsa ja haluaa
jättää tämän hetken yksityisasiat omaan tietoonsa. Sen verran hän paljastaa, että tulevan
elämänkumppanin tulee olla toisen huomioon ottava, luotettava,
kertoa omatkin suunnitelmat
sekä mielipiteet eri asioihin ja
hieman pitää olla myös pilkettä
silmäkulmassa”.
Pikkulinnut ovat liverrelleet,
että Janne on edennyt tässäkin
asiassa jo hyvän matkaa.
Tämän
haastattelutuokion
jälkeen ei ainakaan toimittajalle jäänyt enää epäselväksi
se, miksi Janne Suutari oli valmentajien luottopelaaja. Kun
on kroppa pään sisustaa myöten hoidettu kuntoon, niin se
näkyy myös pelisuorituksessa
ja kentän ulkopuolella.
vote

Janne Suutari
Syntynyt 13.5. 1981 Kokkolassa,
poikamies, 185 cm ja 82 kiloa.
Opiskelee Jyväskylässä
liikunnanopettajaksi. Gradu
pelikäsitys-aiheesta on valmistumassa ja päättötyö-jakso edessä.
Pelannut KPV:ssa 86 sarjaottelua
ja on tehnyt niissä 18 maalia.
Viime kaudella KPV:ssa eniten
peliminuutteja, 2136.
Sai kauden aikana vain yhden
keltaisen varoituskortin.
Muita harrastuksia nykyään
ovat musiikki ja golf.

