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PartanenFutis vai lätkä?

Meni pieneksi kinasteluksi tyttären kanssa, telk-
karin ääressä. Kummasta saa katsoja enemmän 
iloa, jalkapallosta vai jääkiekosta?

Lätkä näyttää vetoavan nuoreen polveen, ja an-
tavathan ne muutamat menestykset, kruununa 
vuoden 1995 maailmanmestaruus, katetta isän-
maallisille tuntemuksille. Jalkapallossa kansain-
välinen menestys on jäänyt niukaksi, maailman 
ranking-listalla olemme neljänkymmenen huo-
nommalla puolella. Kateeksi käyvät sellaiset pie-
net maat kuten Tanska ja Hollanti, joiden pelaa-
mista on monesti ollut ilo seurata. Lieneekö pe-
rustana tiiviin asutuksen tuottama arjen sosiaali-
suus ja moninaisuuden hyväksyminen, jonkinlai-
nen elämisen yleinen rentous, joka näkyy myös 
kilpakentillä?

Luistelu on ihmisen nopein tapa liikkua ilman 
mekaanisia apuvälineitä, vauhtia ei lätkästä puu-
tu. On tilanteita, joissa hyökkääjä saa nopean 
syötön, murtautuu yksin puolustuksen läpi, is-
kee kiekon kohti maalia. Joskus läpimeno onnis-
tuu nopean syöttöpelin, kahden tai kolmen hyök-
kääjän keskinäisten kiekonsiirtojen avulla. Mut-
ta masentavan tavallista on, että kiekko lyödään 
kulmaukseen, mies perään, sitten rymistetään lai-
taa vasten ja tapellaan. Uroot näyttävät huvitta-
vilta pönäköissä haarniskoissaan, mutta niitä tar-
vitaan, sillä kaukalossa mailat ja nyrkit heiluvat. 
Mätkitään turpaan, koska se kuuluu asiaan, vaka-
viltakaan loukkaantumisilta ei vältytä, pahoinpi-
telysyytteitä nostetaan. Ottelu pelataan loppuun 
veren tahraamassa kaukalossa. Muutamat val-
mentajat ovat julkisesti esittäneet, että neitikiek-
ko on hullutusta ja tappelut pitää hyväksyä. Juni-
oritkin pitää opettaa tappelemaan. Toisten mie-
lestä jääkiekkoa vaivaa asennevamma, joka vaatii 
jo tehohoitoa. Mutta nykyinen järjestelmä näyt-
tää myyvän hyvin.

Minulle jalkapallo tarjoaa enemmän iloa, kuten 
myös suurelle osalla maailman ihmisistä.  Kan-
sainvälisessä jalkapalloliitossa on enemmän jäse-
niä kuin YK:ssa. Lätkä vertautuu futikseen kuin 
torvisoittokunta sinfoniaorkesteriin. Pallon käsit-

telyn tekniikka on monipuolisempaa kuin kie-
kon siirtely, parhaimmillaan pallon haltuunotto 
ja suojaaminen on huikean taiturimaista. Pelaa-
jat näyttävät enemmän oikeilta miehiltä, muhkei-
ne reisilihaksineen, kuin lätkäzombiet. Toki pal-
lon käsittely jaloin on jotenkin luonnotonta, pa-
remminhan se kädessä pysyisi, mutta ehkä juu-
ri tämä on särmä, joka tekee pelistä pelin, leik-
kaa sen irti elämästä. Pääpeli tuo mukaan ulottu-
vuuden, joka puuttuu kokonaan lätkästä ja tuot-
taa maukkaita tilanteita varsinkin maalin edustal-
la. Iso kenttä tarjoaa tilaa rakentaa taktisia kuvi-
oita ja sommitella hyökkäyksiä, kunhan vain lai-
tapuolustajat jaksavat raataa, juosta jatkuvasti al-
haalta ylös ja ylhäältä alas. Taklaukset, kontaktit 
ja kaksinkamppailut kuuluvat olennaisena osana 
jalkapalloon, sääret siinä joutuvat koville, ja toki 
sitä toisinaan pelataan rumasti ja teatteria harras-
tetaan. Taustalla kuuluu olevan dopingia, sopu-
pelejä ja muuta konnuutta, mutta sehän ei näy 
telkkarissa.

Joitakin vuosia sitten televisiossa haastateltiin 
naiskatselijaa, joka kertoi, että häntä miellyttää 
futiksessa se, miten se muistuttaa elämää. Siinä 
onnistumiset ovat harvassa, useimmiten epäon-
nistutaan – laukaus menee maalin yli tai ohi, pal-
lo karkaa yli rajan, syöttö ei tavoita vastaanotta-
jaa, pallo on hukassa. Näinhän se on elämässä-
kin. Ja toisinaan parempi porukka häviää huo-
nommalleen. Epäoikeudenmukaista, mutta niin 
on elämäkin, vielä useammin. 




