
Neljä viikkoa jalkapalloelämää Hollannissa 
Jyri Nieminen tekee uraa TPS:n jalkapallon edustusjoukkueen maalivahtivalmentajana ja opiskelee Loh-
jan urheiluopistossa Kisakalliossa valmentajan ammattitutkintoa. Neljä viikkoa Hollannissa Alkmaarissa 
vierähti seuraten eri ikäkausien valmennusta AZ Alkmaar-seurassa. 

 

 

  
- Joukkuevalmennus oli hyvää ja maalivahtivalmentajat ottivat hyvin vastaan. Kuvasin ja analysoin pele-
jä. Joukkueen valmentaja oli kiinnostunut kysymyksistäni ja ajatuksistani. 

Ensimmäisen viikon hän seurasi valmennusta lähes itsekseen. Jyri kuvailee ettei jalkapallomaailmassa 
kovin helposti oteta vastaan toisen ideoita. Varsinaiseen valmennukseen ei päästetä ulkopuolisia sotkeu-
tumaan. Ammattiylpeys on kova. Hän sai kuitenkin vetää omatoimisia treenejä lapsille ja ”jeesailla”. 

- Nuorilla alkoi treenejä kahdeksalta aamulla. Kuvaavaa on, että seura järjestää nuorille koulumatkat ja 
välipalat. 

Jyri vieraili myös jalkapalloseura Ajaxissa, jossa hänen kokemuksensa mukaan maalivahtivalmentajaa 
arvostetaan. Suomessa on Jyrin lisäksi vain kaksi täyspäiväistä maalivahtivalmentajaa seurojen palveluk-
sessa. 

- Seuralla on oma harjoitustila, joka jo sinänsä oli kokemus, koska meillä ei mitään sellaista ole. Pääsim-
me katsomaan ottelua High Class Business-osastolla, jossa ovella tarjoiltiin shampanjaa. Yleensäkin pai-
kallistason ottelut kiinnostavat hollantilaisia. Stadioni on iso ja paikka oli täynnä ja tunnelma huikea. 
Ajaxin tiloja en pysty edes kuvailemaan, niin hienot ne ovat, sanoo Jyri. 

Päivät kentällä 

Majapaikkana Jyrillä oli yksityiskodin huone, jossa ei juuri sänkyä suurempaa mahtunut olemaan. Se kui-
tenkin riitti, sillä aika kului pallokentällä. Majapaikka oli neljän ja puolen kilometrin päässä, joten polku-
pyörä oli hyvä väline siirtymiseen tiiviin kaupungin halki. 



 

 

  
Turku ja TPS tunnettiin hyvin, koska TPS:n kasvatti Niklas Moisander on pelannut AZ Alkmaarin riveis-
sä. 

Jyrin tunnelmat oppisopimusajasta ovat antoisat, sillä Hollannissa järjestelmä ja kokonaisuus on viety 
pitemmälle kuin meillä. 

- Esimerkiksi pelaajan biologinen ikä varmennetaan käsiröntgenillä, käytetään urheilutiedettä ja faktoja, 
fysiikkavalmennus on korkealla tasolla. Tällaisenkin ajan aikana voi oppia paljon, joskaan en saanut sitä 
siltä osa-alueelta kuin halusin, viittaa Jyri maalivahtiasiaan. 

Niemisellä on kunnianhimoa ja tähtäimessään kansainvälinen ura, jota varten hän kävi luomassa kontak-
teja Espanjassa ja Belgiassa samalla matkalla. Vaihtojakso toi uusia ajatuksia ja kielitaidon kohentumista. 

- On aivan eri asia selvittää englanniksi pikkutarkasti jotain harjoitetta, kuin suomeksi. 

Teksti Tero Elsilä 

Kuvat Jyri Nieminen 
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