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Jalkapallo

Mehän
muuten
tehdään se
kenttä
junnuille!
Komeetat rahoitti ja
rakennutti 300 000
euron keinonurmikentän
Kotalammelle.
Kotalammen uuden kentän avajaisotteluna pelattiin B-juniorien I
divisioonan paikallispeli Komeetat - JJK. Ottelu päättyi 1-2 JJK:lle.
Jyväskylä
Ari Mäntylä
Jyväskylän Komeettojen uusi jalkapallokenttä avattiin juhlallisin
menoin torstaina. Juhlaan olikin
aihetta, sillä vuonna 2010 perustettu juniorijalkapallon erikoisseura Komeetat on itse rahoittanut ja
rakennuttanut keinonurmikentän
Kotalammelle. Hanke on tullut
maksamaan noin 300 000 euroa.
– Tämä on ihan mahtavaa, että
tällainen on tänne saatu. En olisi
ikinä uskonut, että tämä onnistuu, kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Mauri
Pekkarinen ihasteli.
Pekkarinen on seurannut
Komeettojen projektia läheltä,
sillä hänen vävynsä on mukana
Komeettojen toiminnassa ja lastenlapset pelaavat Komeettojen
joukkueissa.
– Tällainen onnistuu yksityisen
toimeliaisuuden ansiosta. Tässä

hankkeessa kunnianhimon taso
on ollut poikkeuksellisen korkealla, Pekkarinen huomautti.

”

Jyväskylän kaupunki omistaa
Kotalammen kentän, jolle Komeetat on tehnyt tekonurmen, aidat,
katsomot ja katokset.
– Tämä on melkoinen yhteiskuntateko, josta kaikki hyötyvät. Tässä
on lähellä 400 oppilaan koulu ja
päiväkoti, jotka voivat käyttää tätä
kenttää. Tällaiset asiat vaikuttavat
alueen asuntojen kysyntään ja hintoihinkin, Leisimo totesi.
Onnittelut ja kehut Komeetoille
toi myös Palloliiton Keski-Suomen
piirin puheenjohtaja Tom Nevanpää.
– Tässä on mallia muille seuroille. Ei tämän tarvitse olla ainutkertainen hanke, eikä varmasti
olekaan, Nevanpää huomautti.

Komeettojen puheenjohtaja Juha
Leinonkoski

Miten Komeetat tekonurmikentän
sitten toteutti ja rahoitti ja kenen
ideasta projekti lähti liikkeelle?
– Vuonna 2013 pari yötä laskeskelin ja pyörittelin exceleitä
ja tulin siihen tulokseen, että jos

Kotalammen kenttä on KeskiSuomen ensimmäinen jalkapallon keinonurmikenttä, joka on
tehty seuravetoisesti.
– Tarvitaan lisää tällaisia malleja,
jossa seura ottaa vastuuta liikuntapaikasta, rahoituksesta ja pyörittämisestä, Jyväskylän kaupungin
sivistyksen toimialajohtaja Eino
Leisimo korosti.

Tulin siihen
tulokseen, että
jos me halutaan oma
kenttä, niin kyllä me
pystytään se tekemään.

me halutaan oma kenttä, niin kyllä me pystytään se tekemään. Se
maksaisi sellaiset 200 000 euroa,
Komeettojen puheenjohtaja Juha
Leinonkoski muisteli.
Rahoituksen saaminen kesti kolmisen vuotta. Palloliitolta Komeetat sai Uefan hat trick -rahaa 25
000 euroa ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 62 000 euroa. Kun
pelaajien vanhemmilta oli kolmen vuoden aikana kerätty 52 000
euroa, rahoitettiin loput 150 000
euroa pankkilainalla.
– Keräämme edelleen olosuhdemaksua, joka on pelaajaa kohden
5–7 euroa kuukaudessa, Leinonkoski kertoi.
Komeettojen toiminnanjohtajan Oiva Salmen mukaan pelaajien vanhemmat ovat suhtautuneet
kentän ja toiminnan rahoittamiseen hienosti.
– Tätä tehdään yhdessä vanhempien ja perheiden kanssa. Silloin
toiminnan pitää olla laadukasta ja

läpinäkyvää, Salmi painotti.
Komeetoissa on 400 lisenssipelaajaa ja 24 joukkuetta.
– Seura perustettiin vuonna
2010, kun huomattiin, että juniorijalkapallon seuralle on kysyntää.
Olimme siihen asti olleet Blackbirdin osana, mutta siellä ei haluttu
satsata junioreihin, Salmi kertoi.
Komeetat oli viime syksyyn asti
poikajunnuihin erikoistunut seura,
mutta nyt mukana on yksi tyttöjoukkue sekä yksi aikuisten harrastejoukkue. Salmi uskoo, että
uuden keinonurmikentän ansiosta
seura saa lisää pelaajia.
– Näin on käynyt muualla Suomessa, että pelaajamäärät ovat
lisääntyneet uuden kentän myötä, Salmi huomautti.
Puheenjohtaja Leinonkoski
arveli, että kenttä niin sanotusti
maksaa itsensä 15 vuodessa.
– Oman kentän ansiosta säästämme kenttävuokrissa noin 15
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Kärähtänyt Johaug saa tietää CAS-tuomionsa vasta tiistaina
MAASTOHIIHTO Therese

Johaug ei saa tietää Urheilun
kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n päätöstä kilpailukiellostaan ennen ensi tiistaita.
Päätöstä odoteltiin julki torstaina
tai perjantaina, mutta CAS ilmoit-

ti torstaina siirrosta tiistaille.
Johaug sai 13 kuukauden
kilpailukiellon dopingista, mutta
Kansainvälinen hiihtoliitto FIS
valitti pannan pituudesta CAS:iin.
FIS vaatii 16–20 kuukauden kilpailukieltoa, joka veisi Johaugilta

MARKO KAUKO

mahdollisuuden osallistua ensi
talven olympiahiihtoihin.
– Totta kai olen pettynyt.
Odotin päätöstä huomenna (perjantaina). Mielestäni ansaitsen
asiaan selvyyden pian, Johaug
harmitteli.

GOLF

Ilonen löylytti
ranskalaisvastustajansa
Suomen Mikko Ilonen käynnisti murskavoitolla golfin
miesten Euroopan-kiertueen
reikäpelikilpailun Saksan Bad
Griesbachissa. Ilonen päihitti
ensimmäisellä kierroksella
torstaina Ranskan Matthieu
Pavonin luvuin 8/7 ja eteni kilpailussa 32 parhaan joukkoon.
Pisteet tarkoittivat sitä, että
Ilonen voitti Pavonia vastaan
pelatusta yhdestätoista reiästä
peräti kahdeksan. Kolme reikää meni tasan.
Järjestäjien kirjanpidon
mukaan Ilonen oli kymmenen
reiän jälkeen tuloksessa kuusi
alle parin.
Kilpailun kaksi seuraavaa
kierrosta pelataan perjantaina.
MAASTOHIIHTO

Northug karsii
päästäkseen
cup-avaukseen
Maastohiihdossa kasapäin
arvokisavoittoja ottanut Petter Northug on kovan paikan
edessä kauden avauksessaan.
Norjalaissuuruudella on nimittäin pelissä paikka maailmancupin avauskisoihin, kun hän
aloittaa kauden Beitostölenissä 17.–19. marraskuuta.
Northug, 31, ei ole aiemmin
joutunut karsimaan paikasta
maailmancupiin. Tilanne on
miehen mukaan ”erityinen”.
– Tämä on kovaa bisnestä.
Nopeita hiihtäjiä piisaa, ja
tiedän, että minun on näytettävä tasoni jo Beitostölenissä,
Northug kommentoi TV2kanavalle.
Maastohiihdon maailmancup alkaa Kuusamon Rukalla
24.–26. marraskuuta.
000 euroa vuodessa. Kun tällaisen
kentän käyttöikä on 10–15 vuotta,
niin me ollaan säästetty se raha,
joka menee kentän uusimiseen,
Leinonkoski totesi.
Uuden kentän lisäksi Komeettojen valmennuspuoli on kuosissa.
Seurassa on palkollisena valmennuspäällikkö Markus Manninen, valmentaja Tero Kupari
ja kehittämispäällikkö Musa Jallow. Talkoolaisia löytyy riittävästi
ja esimerkiksi viikonlopun Comets
cupissa heitä on noin 250.
– Comets cup järjestetään kuudetta kertaa ja turnauksessa on
mukana 126 joukkuetta. Viikonlopun aikana pelataan 300 ottelua, Salmi sanoi ylpeänä.
Huhtasuon, Palokan ja Kotalammen kentillä juoksee viikonlopun
turnauksessa 1500 pelaajaa ikäluokista 2002–2010. Comets cup
onkin Keski-Suomen suurin poikien jalkapalloturnaus.

MARKO KAUKO

ALPPIHIIHTO

Hirscherin
jalka kipsissä
kuusi viikkoa

Komeettojen puheenjohtaja Juha Leinonkoski (oik.) selvitti kenttäprojektin vaiheita kansanedustaja
Mauri Pekkariselle.

Itävaltalaisen alppihiihtotähden Marcel Hirscherin lähtö
olympiakauteen koki pahan
takaiskun, kun kuusinkertainen maailmanmestari loukkasi
jalkansa harjoituksissa. Leikkausta ei tarvita, mutta jalka on
kipsissä kuusi viikkoa.
– Seuraava hiihtopäivä saa
hieman odottaa..., Hirscher
toteaa Facebook-sivuillaan
kommentoidessaan loukkaantumistilanteesta kuvattua
videopätkää.
Pujottelu- ja suurpujottelusuuruus Hirscher, 28, on
voittanut maailmancupin
kokonaiskilpailun peräti kuusi
kertaa peräkkäin, vuodesta
2012 alkaen.

