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Urheilu

Seppo Pänkäläinen

Virpi Hukka on suomalaisen nais-
pesäpallon huippu, joka voi valita 
seuransa. Aina näin ei ole ollut.

– Pelasin Lappeenrannan Pesäy-
sissä neljä peliä kesällä 2011. 
Palasinkin tuon kokeilun jälleen 
takaisin Vihtiin. Mutta se oli lopul-
ta hyvä kokemus. Luulen, että en 
olisi näin hyvä pelaaja ilman sitä 
kokemusta, etten mahdu jouk-
kueeseen!

Vihdin jälkeen Hukka on pelan-
nut vain huippuseuroissa Kirittä-
rissä ja Manse PP:ssä. Paitsi, että 
Mansen paidassa hän ei ole vielä 
pelannut viimeisen siirtonsa jäl-
keen vielä otteluakaan.

Mutta palataanpa alkuun, sin-
ne mistä Hukan siirtorumba on 
aikanaan käynnistynyt.

Wikipedia kertoo, että Hukan kas-
vattajaseura on Keravan Pesis. 

– Puna-Mustiin siirryin sisko-
ni kanssa 2003. Sen jälkeen mua 
kysyttiin Vihdin Palloon, jossa 
pelasin viisi kautta ja ensimmäi-
sen täyden kauden Superpesistä. 
Noustiin Ykköspesiksestä. Tuolloin 
siirron motiivina oli päästä pelaa-
maan mahdollisimman tavoitteel-
lista pesäpalloa kunnon seurassa.

Eikä tuo motiivi ole kadonnut, 
ehkä saanut lähinnä lisämaustei-
ta. Kirittärissä Hukka pelasi kuusi 
menestyksellistä kautta 2014–19.

– Olin päättänyt Vihdissä, että 
Kirittäret on se seura, jossa halu-
an pelata. Olin kuullut siitä, miten 
seurassa asiat ovat hyvin. Muun 
muassa ystäväni Kira Anders-
son kertoi asioista, kun kyselin. 
Ensimmäisen kerran mua kysyt-
tiin Kirittäriin jo 2010.

Kun Hukan ilmoitettiin viime kau-
den päätteeksi siirtyvän Manseen, 
puhuttiin ostoporukasta. Etenkin 
kun Emma Sallinen lähti Jyväsky-
lästä Hämeeseen samalla ovenau-
kaisulla. Hukka kuitenkin kertoo, 
ettei nytkään kyse ollut rahasta. 

– En kuluta paljoa, en tarvit-
se rahaa. Raha kuitenkin mah-
dollistaa asioita. Haluan pelata 
pesäpalloa niin hyvin kuin mah-
dollista. Viihdyin Jyväskylässä, 
mutta kaipasin maisemanvaih-
dosta. Halusin haastaa itseni, ja 
katsoa, pystynkö auttamaan uutta 
seuraa. Olen hämmästynyt, miten 

hyvin olen sujahtanut Manseen ja 
viihtynyt. Ratkaisu oli piristävä, 
Hukka sanoo.

Kyseessä oli kolmas muutto, jon-
ka Hukka teki pesäpallosiirron 
vuoksi. Paitsi, että Jyväskylässä hän 
muutti useasti kaupungin sisällä. 
Huippuseurat etsivät tähdilleen 
kämpät, mutta mitä muuta seura-
muuttoon liittyy? Hukalle Manse 
PP on jo kuudes seura.

– Minulle vaikeinta on aina 
irtaantuminen tutusta. Sitä tot-
tuu tiettyihin asioihin, ja sitten 
kun olet uudessa seurassa, joudut 
sopeutumaan uusiin paikkoihin 
ja juttuihin. Olenkin siksi häm-
mästynyt, miten helposti Man-
seen sopeutuminen sujui.

Entä, kuka auttaa sinua teke-
mään päätökset siirtymisestä?

– Iskältä mä aina yritän kysyä, 
mutta se ei koskaan ota kantaa. 
Mira Kolehmainen on mun luot-
toystävä, jolta kysyn pelillisiä asi-
oita. Ettei tule pohdittua asioita 
liikaa omassa päässä, Virpi Huk-
ka sanoo.

Toinen pesäpallon iloinen muut-
tolintu on ollut Jyväskylässä asu-
va lyöjäjokeri Jere Dahlström, 39, 
jolla on menossa nyt kuudes seura 
sekä kolmastoista vuosi Jyväsky-
lässä. Tosin miestenkin Superpe-

sis odottaa koronavapaata kesää, 
joten Kouvolan Pallonlyöjät on 
Dahlströmille vasta seura sopi-
muspaperilla.

Hukan tapaan Dahlström on 
menestyjä ja aina seuransa avain-
pelaajia. Vaasassa syntynyt Dahl-
ström pyöri aluksi Pohjanmaalla. 
Hän aloitti Kankaanpään Mailassa 
2001, kun pesislegenda Kari Kal-
lio miestä seuraan pyysi. Seinäjo-
en Maila-Jusseissa meni vuodet 
2002–05 ja Koskenkorvan Urhei-
lijoissa 2005–08. Vimpelin Saari-
kentällä Dahlström tienasi leipänsä 
2009–12, kunnes tie vei takaisin 
Kossuun (2012–17).

– Kun on ite pohojalaane, niin 
tuloo toimeen pohojaalaasten 
kanssa. Toinen tekijä tuolloin oli, 
että kun mummola on Vimpelis-
sä, siellä on aina ollut tukikohta. 
Vaikka mummoa ei enää olekaan.

Pohjanmaan ”kierteen” mies kat-
kaisi Imatralla 2017–19.

– Pitihän se Itä-Suomikin kokea. 
Tosin Imatralla jälkimmäinen kau-
si ei ollut niitä parhaita.

Nyt Dahlström onkin Kouvo-
lan Pallonlyöjien mies. Seura ja 
joukkue on nimien perusteella 
vahvin mestariehdokas, kunhan 
sarja käynnistyy.

Dahlström sanoo, että ker-
taakaan ei ole tarvinnut itseään 

mihinkään tyrkyttää, aina on 
kysytty.

– Tosin heikohkon Imatra-kau-
den jälkeen ehdin jo miettiä, että 
näinköhän kutsua enää tulee. Että 
on tultu pisteeseen, että kukaan 
ei enää soita. Mutta sitten ”Kop-
lasta” soitettiin.

Dahlström on pesäpallon ammat-
tilainen, jonka erityisosaamista on 
kotiuttaminen. Vaikka räpyläkin 
on kädessä pysynyt, lyöjäjokerina 
hänet tunnetaan. Hyvänä sellai-
sena, joka nakuttaa kaudesta toi-
seen kovat tehot.

– Kun valitsen seuran, sen täy-
tyy olla ammattimaisesti hoidettu. 
Seuran talouden pitää olla kunnos-
sa, koska teen tätä työkseni. Raha 
siis vaikuttaa, mutta myös seuran 
mahdollisuus menestyä. Jokerina 
pelaamisessa on aina omat haas-
teensa, kun joka kerta odotetaan 
tulosta. Ja ainahan sitä on koke-
muksia rikkaampi, kun vaihtaa 
maisemia, matkatyöläisenä viih-
tynyt Jere Dahlström sanoo.

Jos ovat Virpi Hukka ja Jere Dahl-
ström uransa ehtoopuolella, lau-
kaalainen lentopalloilija Suvi 
Kokkonen, 20, on vasta uransa 
alussa. Kokkonen teki juuri sopi-
muksen ranskalaisen ammattilais-
seuran Nantesin kanssa, joten hän 
suuntaa seuraavaksi ulkomaille.

Kokkonen, joka on syntyjään 
uusikaupunkilainen, aloitti lento-
pallon E-tyttönä 2009 Leppäveden 
Lepässä. Rinnalla kulki pitkään 
moni muukin laji, kuten teline-
voimistelu ja jalkapallo. C-tyttönä 
Kokkonen joutui vaihtamaan seu-

rakseen Jyväs-Lentiksen. Syykin 
oli perin tuttu.

– Lepässä ei olisi saatu senikäi-
sistä joukkuetta kasaan. JyLe oli 
hyvä vaihtoehto. JyLe:ssä pelasin 
ikäkaudet C, B ja A.

Sitten kutsui koulunpenkki toi-
saalla ja Kokkonen lähti Kuorta-
neelle urheiluopistoon, jossa pelasi 
nuorten maajoukkueessa Mesta-
ruusliigaa ja Valkealan Kajossa 
A-ikäisissä. Tuolloin hän myös 
nousi aikuisten maajoukkueeseen.

Hämeenlinnassa Kokkonen ehti 
pelata korkeimmalla sarjatasolla 
kolme kautta.

– Minut houkuteltiin Hämeen-
linnan Lentopallokerhoon. Kaksi 
ensimmäistä kautta meni hienos-
ti, viimeinen kausi oli heikom-
paa, kun tuli loukkaantuminen 
ja joukkueessa oli ”sisäisiä haas-
teita”. Sen, että pyrin ulkomaille, 
päätin kuitenkin jo Kuortaneel-
la. Ja nyt sellainen mahdollisuus 
aukeni, kun Nantes otti yhteyttä 
agenttiini.

Kun Laukaassa Euroopan avau-
tumista odottava Kokkonen pää-
tyi Nantesiin, motiiveja on turha 
kysyä. Eurooppalainen huippu-
seura, jossa voi kehittyä pelaajana 
vailla taloushuolia. Kertyy nimeä, 
kielitaitoa ja sitä osaamista, monel-
la tasolla. Siksi onkin hellyttävää, 
että Kokkonen palaa haastattelussa 
uransa surullisimpaan hetkeen.

– Pelattiin Kajossa A-tyttöjen 
finaalipelejä ja hävittiin puolivä-
lierissä. Jäätiin sijalle viisi. Olen 
siitä ikuisesti katkera, Suvi Kok-
konen sanoo ja osoittaa luontonsa 
urheilijana.

Monta syytä lähteä 
Kolme huippu-urheilijaa kertoo, miksi he ovat 
vaihtaneet seuraa useammin kuin kerran.
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Kirittäret on se seura, 
jossa haluan pelata.
Virpi Hukka

”
Kun valitsen 
seuran, sen 

täytyy olla ammatti-
maisesti hoidettu.
Jere Dahlström

Suvi Kokkonen on jo nähnyt monta kotimaista lentopalloseuraa. 
Seuraavaksi laukaalainen pelaa Ranskassa ammatikseen.

RISTO AALTO

Jere Dahlström on lyönyt miehiä kotiin, usein jokerina, aina vuoroon 
siinä pesisseurassa, joka on arvostanut hänen ammattilaisuuttaan.
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