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Osta hyvä Litmanen 
 

Huomasin lehdestä ilmoituksen, että Jari Litmanen on nyt myynnissä. Saattaa olla aika 

edullinenkin, koska Barcelonan potkupallojoukkue kauppaa häntä kesken sopimuskauden. 

Edullisuus tosin näillä jalkapallomarkkinoilla on suhteellista, sillä kelvollisen palloilijan kilohinta 

nousee helposti yli miljoonaan markkaan. 

 
Joka tapauksessa paremman ajattelun puutteessa sopii miettiä sitäkin, mitä tuollaisella vähän 

käytetyllä Litmasella voisi tehdä. Ani harvalla meistä on kotonaan aitoa Litmasta, ja hyvin 

harvakseltaan sellaisia on kaupan, joten kannattaa ehkä ostaa vaikkei olisi niin ajankohtaista 

tarvettakaan. 

 
Pelkäksi pallinpotkijaksi hän on kieltämättä Suomen oloihin liian kallis. Tuskinpa Rovaniemen 

Ropsi tai edes Oulun Tervarit, joka tuo kaikenlaisia maailmantähtiä kaupunkiin, pystyisi saamaan 

Litmasella niin paljon lisää yleisöä, että ostos kannattaisi. Lipolta tai Pattijoen Urheilijoilta homma 

voisi onnistuakin, ellei takana olisi sitä ikävää sopupelijupakkaa. Ehkä Litmanen ei olisikaan ihan 

parhaimmillaan kärkietenijänä tai vaihtolyöjäjokerina. Sitä paitsi talvikaudeksi hänelle pitäisi löytää 

muuta käyttöä, koska täällä pesä- ja jalkapalloa pelataan vain kesäisin, toisin kuin Espanjassa. 

Talvitöitä voisi hyvinkin löytyä Kärpissä, jossa ei tällä hetkellä tietääkseni ole yhtään liberoa. 

 
Lisäkysyntää kalliille herralle voidaan etsiä myös kokonaan urheilun ulkopuolelta. Hänhän on riski 

ja reipas nuorimies, joten voisi hyvinkin menestyä arkipäivisin renkinä tai pehtoorina jossain 

maalaistalossa, tai vaikka kesämökillä. Kuntokin siellä nousisi. Tosin hän on herkänlainen 

loukkaantumaan, joten tuskin hänelle kannattaa ainakaan alkuvaiheessa antaa kouraan kirvestä tai 

heinähankoa, mutta haravamiehenä saattaisi Jari olla mies paikallaan. Niin ikään savotassa hänelle 

on nykyisin tarjolla jotakuinkin turvallista työtä moton kuskina, kun enää ei tarvitse pokasahalla 

kitkuttaa. 

 
Jos kaikki nämä asianosaiset urheilu- ja maataloustuottajat, Oulun kaupunki, lääninhallitus ja 

joukko oululaisia teknomiljonäärejä lyövät viisaat päänsä ja ennen kaikkea rahansa yhteen, eiköhän 

tämä Litmanen saada hankituksi Pohjois-Suomen koristukseksi vaikkapa lääninurheilijan tittelillä. 

Kuten huippu-urheilijoille yleensäkin, tietysti hänellekin pitää lahjoittaa rantatontti ja talo vaikkapa 

Oulun torinrannasta. 

 
Kuka tietää kuinka hyvä sijoitus Litmanen pitkän päälle olisi. Hänet voidaan esimerkiksi yhtiöittää 

ja listauttaa pörssiin, jolloin hänen arvonsa nousee hetkessä kymmenkertaiseksi. Sitten kun arvo on 

korkeimmillaan, aletaan myydä pois joko könttänä tai siivuina. Ehkä jo muutaman vuoden kuluttua 

voimme vaihtaa Litmasella kimpaleen Mika Häkkisestä. 
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