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kaikki oli vielä vuosituhannen vaihtees-
sa vajavaista: aktiivipelaajien asiat al-
koivat olla kunnossa, mutta entisten 
pelaajien eivät.

Viime vuosikymmenen puolivälissä 
Rantasila alkoi tosissaan miettiä ja hy-
vien kiekkoystäviensä kanssa pallotella 
ajatuksilla, miten homma pitäisi hoi-
taa. Tavoitteeksi asetettiin koko maan 
kattava yhdistys, jonka alla toimivat 
seurat ja niiden alumnit. 

– Veteraanikiekkoilu oli Suomessa 
toiminut pitkään, mutta sitä ei pidä 
sekoittaa alumni-käsitteeseen, Ranta-
sila huomauttaa.

Samoihin aikoihin kävi ilmi, että 
Tampereen Ilves oli perustamassa 
omaa alumni-yhdistystä. 

– Pääsimme sopivaan aikaan hei-
dän kanssaan samaan pöytään ja tote-
simme, että seurojen on turha perus-
taa omia yhdistyksiään. Perustetaan 
kansallinen alumni, jonka alla seuro-
jen alumnit toimivat.

SM-Liiga Alumni perustettiin kesäl-
lä 2007.

– Se toimii hyvin. Pelaajayhdistyk-
sellä meni kauemmin. Se alkoi toimia 
vasta 30 vuoden iässä, Alumnilla ei 
mennyt kuin kolmasosa siitä, Rantasi-
la myhäilee.
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iiga Alumni, entisten pelaa-
jien yhdistys, täyttää tänä 
vuonna 10 vuotta.

– Alumnin tarkoituksena on saada 
mukaan yhä suurempi joukko entisiä 
pelaajia omalta osaltaan viemään lajia 
eteenpäin. Samalla kehitetään jääkiek-
kokulttuuria ja lajin arvostusta. Alum-
nin arvot ovat: kunnioitus, välittämi-
nen, arvostus, yhteiskuntavastuu, yh-
teisöllisyys ja perinteet, luettelee Juha 
Rantasila, 71, jolla on jääkiekkoa eri 
kanteilta takanaan yli 50 vuotta.

– Olen nähnyt kaiken laidasta lai-
taan alusta saakka, pelaajana aina 
vuoden 1960 Vierumäen Suurleiristä 
(sittemmin Pohjola-leiri) alkaen ja sit-
ten sekä maajoukkueessa että seurata-
solla niin kotimaassa kuin ulkomailla-
kin, hän kertoo.

– Kerran pelaaja, aina pelaaja. Pe-
laajien asiat kokonaisuutena ovat alus-
ta asti olleet lähellä sydäntäni.

Rantasila on ollut avainasemassa 
sekä Liiga Alumnin että Alumnin Tuki-
säätiön perustamisessa. Jo paljon ai-
emmin, vuonna 1973, hän oli perusta-
massa Suomen Jääkiekkoilijat ry:tä eli 
Pelaajayhdistystä ja vuonna 1982 Jää-
kiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatin-
edistämissäätiötä.

SYNTYI ALUMNI…
Pelaajayhdistyksen aloitteesta saivat 
vasta 1990-luvun loppupuolella alkun-
sa urheilijoiden rahastointia ja sosi-
aaliturvaa, muun muassa tapaturma-
asioita ja eläke-etuja, koskevat sää-
dökset.  Juristi Rantasila oli siinäkin 
projektissa avainasemassa useamman 
vuoden.

– Se oli edistyksellistä, ja pelaajayh-
distyksemme on edelleenkin varmaan 
toimivin koko Euroopassa. Mutta 

Jääkiekko on toiminut monissa urheilijoihin liittyvissä asioissa edelläkävi-
jänä, mikä on koitunut muidenkin lajien hyväksi ja erityisesti urheilijoiden 
eduksi. Viime vuonna perustettu Liiga Alumnin Tukisäätiö täydentää jää-

kiekon osalta kokonaispaketin.

ALUMNIN TUKISÄÄTIÖ SORVATTIIN 
JUHA RANTASILAN JOHDOLLA

Viimeinenkin palanen nyt paikoillaan

Puolustajalegenda Juha Rantasila kääri taas 
hihansa. Syntyi Alumnin Tukisäätiö.
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…JA SILLE SÄÄTIÖ
Myös Alumnille piti saada oma säätiö. 
Juha Rantasila kääri taas hihansa.

– Pari vuotta siitä oli puhuttu. Sää-
tiön peruspääoma, 50 000 euroa, piti 
saada kasaan, Rantasila kertoo. 

– Soitin Jääkiekkoliittoon ja kysyin 
apua säätiön perustamiseksi. Sain ty-
lyn vastauksen, mutta en jättänyt asiaa 
siihen. Soittelin muutamille kavereille-
ni, asia lähti etenemään, ja sitten sain 
myös finanssiryhmä Taalerin mukaan 
varainhoidolliseksi taustavoimaksi. 

Vaadittu rahasumma tuli kokoon, 
ja Alumnin Tukisäätiö perustettiin. 
Säätiön puheenjohtajana on Ranta-
sila, varapuheenjohtajana Olli Kaski, 
ex-liigakiekkoilija niin ikään. Ex-liiga-
kiekkoilijoita hallituksessa ovat myös 
Petri Lampinen ja Kimmo Peltonen. 
Hallituksen viides jäsen on harraste-
jääkiekkoa edustava Reijo Areva. Sää-
tiön asiamiehenä toimii Alumnin toi-
minnanjohtaja Matti Porvari.

KOLME PÄÄPERIAATETTA
Säätiön toiminnalla on kolme pääpe-
riaatetta: junioritoiminnan tukeminen, 
entisten pelaajien tarveharkintainen 
auttaminen ja kiekkoilun mahdollista-
minen erityisryhmille.

– Lajin harrastaminen on tullut yhä 
kalliimmaksi nuorille jääkiekkoilijoil-
le.  Kaikilla ei ole yksinkertaisesti varaa 
harrastaa lajia, Rantasila tietää.

– Monet lahjakkaat vähävaraiset 
nuoret yksinkertaisesti lopettavat jää-
kiekon pelaamisen jo alle 15-vuotiai-
na.  Tämän ongelman poistamiseen 
entiset pelaajat haluavat myös ottaa 
osaa, Rantasila korostaa.

– Muu tuki kohdistuu entisiin, uransa 
jälkeen elämässään ongelmia kohdannei-
siin pelaajiin sekä erityisryhmien liikun-
nan tukemiseen jääkiekon avulla. 

Rahastointijärjestelmä toimii kaik-
kien jääkiekkoa harrastavien nuorten 
apuna ja tukena. Järjestelmää kehite-
tään jatkuvasti, ja sen tarkoituksena 
on luoda pysyvä tapa kehittää ja avus-
taa nuoria tulemaan ja pysymään jää-
kiekon parissa. Alumnin tavoin säätiö 
on valtakunnallinen. Liiga- ja Mestis-
paikkakunnille rakennetaan omia ra-
hastoja, jotka ”ajetaan” säätiön si-
sään. Säätiö hoitaa hallinnollisen 
työn, ja rahastot päättävät itse, miten 
rahaa käytetään.

Tätä artikkelia tammikuun 2017 lo-
pulla tehtäessä paikallis- tms. rahasto-
ja oli perustettu jo kahdeksan.

– Homma on lähtenyt etenemään 
mukavasti. Kun säätiö on saatu siihen 
pisteeseen, missä sen minun mielestä-
ni pitää olla, meillä on kokonaispaket-
ti kasassa, Juha Rantasila sanoo.

– Toivon hartaasti, että Pelaajayh-
distys, Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja 
Ammatinedistämissäätiö, Alumni ja 
Alumnin Tukisäätiö pystyisivät toimi-
maan yhteistyössä. Sen vuoksi perään-
kuulutan Pelaajayhdistyksen ja Alum-
nin välille nykyistä parempaa, sauma-
tonta yhteistyötä. Kokonaisuus pitää 
saada toimimaan.

ERILAISIA TAPOJA
Korttipakkaseurat Ässät ja Jokerit täyt-
tävät molemmat tänä vuonna 50 vuot-
ta. Alumnin Tukisäätiön kannalta vie-
lä oleellisempaa on, että sekä säätiön 
varapuheenjohtaja, Taalerissa Helsin-
gin ulkopuolisen alueen pankkiiritoi-
minnasta vastaavana johtajana työs-
kentelevä Olli Kaski (SM-liigaa Ässissä 
1985–2000) että toinen hallitusjäsen, 
Taalerin varainhoidon toimitusjohta-
ja Petri Lampinen (SM-liigaa Jokereis-
sa 1986–87) täyttävät tänä vuonna 50 
vuotta. Kaskelle lukema tulee täyteen 
21.4., Lampisella 8.7. 

– Kaappikelloja ei enää tarvita, ja kiik-
kutuoli on jo vanha vitsi, Kaski sanoo.

– Niinpä me molemmat toivom-
me, että kaikki syntymäpäivälahjara-
hat ohjattaisiin Tukisäätiön tilille. Nu-
meron saa meiltä, Kaski vinkkaa. Sekä 
hän että Lampinen ovat tänä vuonna 
10-vuotisjuhliaan viettävän finanssi-
ryhmä Taalerin (aiemmin Taaleriteh-
das) perustajia.

Kaski suostui Alumnin Tukisäätiön 
hallitusjäseneksi heti, kun hän sai tie-
tää, että säätiön varat menevät tarkoi-
tuksiinsa lyhentämättöminä ja että iso 
osa niistä kohdistetaan vähävaraisista 
perheistä tulevien juniorien kiekkohar-
rastuksen mahdollistamiseen.

– Se on säätiön kolmesta pääperi-
aatteesta omassa arvoasteikossani sel-
keä ykkönen, Kaski korostaa.

– Me entiset pelaajat olemme teh-
neet paljon suomalaisen jääkiekon 
eteen, Juha Rantasila huomauttaa 
vielä.

– Koska säätiössä kaikki perustuu 
vapaaehtoisuuteen, olisi sekä liiton 
että liigan turvattava taloudellisesti, 
että systeemi pyörii ja toimii. Sen nuo 
instanssit ovat velkaa pelaajille eli niil-
le, jotka ovat jääkiekon nostaneet sii-
hen pisteeseen, missä laji nyt on. En-
tiset pelaajat ovat todella suuri voi-
mavara. Heitä ei pidä unohtaa. Ilman 
pelaajia ei ole peliä, Rantasila muistut-
taa lopuksi. nL

Entiset liigapelaajat, Taaleri-johtajat Petri 
Lampinen (vas.) ja Olli Kaski täyttävät 
molemmat tänä vuonna 50 vuotta ja 
näyttävät esimerkkiä. He toivovat  
ystäviltään syntymäpäivälahjojen  
sijasta rahaa Alumnin Tukisäätiölle. 


