(Kullervo 100 vuotta, 10. osa)

Jorma Räisänen, urheilujohtaja

Joutsenon Kullervo on päässyt 100 vuoden ikään ja seuralla on ollut 18 puheenjohtajaa.
Joukossa on merkittäviä paikallisia ja maakunnallisia vaikuttajia, mutta muita mitenkään
väheksymättä ansioluettelollaan yksi on ylitse muiden: Jorma Räisänen.
Joutsenon kokoiselta paikkakunnalta, joka sijaitsee kaukana Helsingistä, on vaikea nousta
urheilun valtakunnallisiin luottamustehtäviin. Jorma Räisänen eteni urheilun piirijärjestön
puheenjohtajaksi ja sitten keskusjärjestö SVUL:n hallitukseen 1986 ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi vuosiksi 1988–1991. Hänet kutsuttiin keskusjärjestön kunniajäseneksi.
Räisänen oli sananmukaisesti suomalaisen urheilun johtamisen eturivissä. SVUL:n tarina
valitettavasti päättyi urheiluorganisaation myllerryksessä muutamaa vuotta myöhemmin,
mutta Räisänen ei silloin ollut enää mukana.
SVUL:n Etelä-Karjalan piirijärjestöä Jorma Räisänen johti 1981–1994 ja sen jälkeen vielä
vuoteen 2006 perinnejärjestöä Etelä-Karjalan urheilua. Piirin johtokuntaan hän oli tullut
vuonna 1971.
Urheilussa puhutaan lahjakkuudesta. Jotkut nousevat edustustehtäviin nuorina. Jorma
Räisänen oli aikansa ”lapsitähti”, sillä hänet valittiin Kullervon johtokuntaan 24-vuotiaana
1958 ja saman tien palloilujaoston ja voimistelujaoston puheenjohtajaksi. Hänestä tuli seuran
varapuheenjohtaja 27-vuotiaana ja puheenjohtajan tehtävää hän hoiti 15 vuotta 1968–1982,
johtokuntavuosia kertyi 25.
Voimistelunopettajan koulutus oli hyvä lähtökohta valmentamiseen ja johtamiseen.
Vanhimmat lukijat muistavat sen, että Jorma Räisänen valittiin Joutsenon yhteiskoulun
rehtoriksi 23-vuotiaana 1957, hän oli silloin Suomen nuorin oppikoulun rehtori. Miehellä riitti
aikaa urheilun lisäksi Joutsenon kunnan tehtäviin (kunnanhallituksen ja liikuntalautakunnan
puheenjohtaja), reserviupseereille, Lions-järjestölle, Etelä-Karjalan Säästöpankille ja olipa hän
aikoinaan myös Joutseno-lehden päätoimittaja oman toimensa ohella 1966–1974.
Tämä ei ole muistokirjoitus, koska ”Jope” seuraa edelleen urheilua ja yhteiskunnan menoa
intensiivisesti. Tämä on esimerkki siitä, että Joutsenostakin voi nousta valtakunnallisiin
tehtäviin. Oli oikeastaan selvä asia, että Jorma Räisäsestä tuli aikoinaan maakunnan
ensimmäinen liikuntaneuvoksen arvonimen saaja. Edellä ei ole mainittu läheskään kaikkia
hänen ansioitaan, sillä niitä kertyi lisäksi muun muassa Palloliiton Saimaan piirissä ja Kymen
läänin urheilulautakunnassa.
Kullervolla on sadan vuoden aikana ollut muutama muukin huomattava johtaja. Toivo Sinkko
johti seuraa 1917–1920, ja muutettuaan Lappeenrantaan johti pitkään LUM:ia ja maakunnan
hiihtotoimintaa. Eri lajien piiritason vetäjiä Joutsenosta on tullut paljonkin, mutta
valtakunnan hallitustasolle ei ole Jorma Räisäsen lisäksi yltänyt kuin Åke Lindfors
Urheiluliiton hallitukseen 1957–1962.

Kullervon nykyinen puheenjohtaja Hannu Myllärinen on EKLU:n varapuheenjohtaja ja Kaakon
Suunnistuksen puheenjohtaja. Ennen sotia Kullervoa johtanut Juhani Hyppönen oli
monipuolinen paikallinen vaikuttaja, kunnansihteeri ja Osuuspankin toimitusjohtaja.
Urheiluseurojen johtamisessa on aina ja erityisesti viime vuosikymmeninä ollut
päällimmäisenä talouden hoito. Kullervolla ei ole siinä ollut koskaan ylivoimaisia ongelmia.
Seuran jalkapallojoukkueen pelatessa kakkos- ja ykkösdivisioonissa 1980- ja 1990-luvuilla
jalkapallojaostolle kertyi velkaa ja maksamattomia laskuja, mutta niistä selvittiin aina.
Talousasioiden selvyyden vuoksi 1990-luvun alussa seuran organisaatio uusittiin niin, että
pääseura Kullervon oheen perustettiin lähinnä jalkapalloa varten Joutsenon Kullervon
Palloilijat ry ja muita lajeja varten Joutsenon Kullervon Urheilijat ry. Edustusjalkapallo loppui
2000-luvulle tultaessa, laskut maksettiin seuraavina vuosina, eikä jakoa eri yhdistyksiin ole
viime vuosina enää tarvittu.
Oleellinen osa Kullervoa oli 40 vuotta Joutsenon Kullervon Tuki ry, joka perustettiin 1965.
Sen näkyvin maamerkki on ollut Tuki-Rasti. Yhdistyksen toiminta hiipui 90-luvun
valtakunnallisen laman seurauksena, mutta Tuki ry ehti vuosien varrella hankkia pääseuralle
ja lajijaostoille noin kaksi miljoonaa markkaa erilaista tukea.
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