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TEKSTI - JUUSO KOKKONEN

5-VUOTIAANA PLÄÄGÄT JALKAAN PPV:SSÄ
15 vuotta myöhemmin puheenjohtajaksi

V

uosi 2019 alkoi omalta osaltani uusien tuulien
merkeissä. Joulukuussa PPV:n vuosikokouksessa
ilmoitin halukkuuteni hallituksen puheenjohtajan
pestiin. Ja kun edellinen puheenjohtaja oli valmis
nämä suuret saappaat minulle luovuttamaan, otin
pestin vastaan.
Täten tämä, vielä varsin alkutaipaleella oleva
palsta jatkuu Puheenjohtajan palsta -nimellä. Sitä,
paraneeko sisältö nimipäivityksen myötä, en uskalla
luvata.
Kaikki on oikeastaan tapahtunut kannaltani melko
nopeasti. Olen PPV:ssä ollut
valmentajana alle viisi vuotta
ja hallituksessakin vasta reilun
vuoden.
Eipä olisi uskonut, kun
5-vuotiaana
pläägät
ensi
kerran jalkaa laitoin ja PPV:n
punaisiin sonnustauduin, että
reilu 15 vuotta myöhemmin
olen
edelleen
samassa
seurassa.
Taisipa muuten olla minua
punaisiin vastaanottamassa
nyt
vuoden
alussa
puheenjohtajan paikalta väistynyt Hannu Kolmonen.
Vuodet ovat kuluneet, mutta tutut ihmiset ovat
säilyneet seuratoiminnassamme mukana. Se on
upeaa seurakulttuuria.
Jos

ihan

rehellisiä

ollaan,

päätös

lähteä

puheenjohtajaksi tuli aika nopeasti. Olin toki
pohtinut, että haluan seurassa tehdä vielä nykyistä
enemmän, joten puheenjohtajan paikka oli
luonnollinen jatkumo.
Ja jos jatketaan rehellisellä linjalla, puheenjohtajaksi
lähteminen oli itselle vieläpä melkoinen hyppy
tuntemattomaan.
Alkuvuosi onkin siis kulunut lähinnä oppiessa ja
ihmetellessä. Onneksi olen Hannulta saanut tukea
ja apua. Sähköpostitulva on ollut melkoinen. Oma
kalenteri on melkoisen sekaisin. Kuinkahan monta
tapaamista ja palaveria olen jo
unohtanut?
Pitäisi ehtiä tehdä sitä ja tätä,
ja tuntuu, että aika ei riitä
mihinkään. Puheenjohtajan
homma on yllättävän työläs
etenkin, kun kaikki on uutta ja
vaatii siksi enemmän aikaa.
Tiettyjä asioita olen halunnut
myös lähteä muuttamaan
tai selkeyttämään seuran
toiminnassa.
Seuran hallinnollisen puolen
selkeyttäminen on ainakin yksi isoista teemoista
tämän vuoden aikana. Samalla meidän on koko
seurayhteisössä uskallettava profiloida PPV:tä
vahvemmin. Olemme pieni ja sympaattinen
futiksen erikoisseura, jossa korostuu liikunnan ja
pelaamisen ilo. Kilpailemme toki sarjapeleissä, mutta

toimintamme ei ole mitenkään kilpailukeskeistä.
Olemme seura, jossa saa ja voi nimenomaan
harrastaa.
Luulisi, että kovassa kilpaseurojen puristuksessa
myös selkeälle harrastetoiminnalle on kysyntää.
Seuratoiminta osuu omaan elämäntilanteeseeni
kuin
nenä
päähän.
Suoritan
Vierumäellä
Liikunnanohjaajan
ammattikorkekoulututkintoa.
Kolmevuotisesta
opiskelusta
on
käynnissä
ensimmäinen vuosi. Pystyn yhdistämään oman
opiskeluni ja seuratoiminnan, ja suorittamaan osan
opintojani seuratyössä.
Koska liikunta-alaa opiskelen ja sinne haluan työllistyä,
haaveenani ja tavoitteenani on jonkin aikavälin
sisällä tietysti työllistyä omaan kasvattajaseuraan.

Mikäpä olisi sen hienompaa. Tällä hetkellä PPV toimii
kauttaaltaan vapaaehtoisvoimin, sillä palkattuja
ihmisiä seurassa ei ole.
Se, että onko tuo haave ja tavoite realistinen,
selviännee tämän vuoden aikana. Yksi asia on
selvä: emme voi luopua yhdestä merkittävästä
valttikortistamme eli harrastamisen kohtuullisesta
hinnasta.
Toivotan koko PPV-yhteisölle mitä parhainta
alkanutta vuotta. Pidetään PPV:n lippu korkealla,
ollaan aktiivisia kehittämään omaa toimintaamme
sekä ennen kaikkea muistetaan kiittää ja arvostaa
joukkueissa toimivia aktiiveja, jotka mahdollistavat
seuran toiminnan.
Nähdään kentän laidalla,
opiskeluiltani sinne ehdin!
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