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Kaikki skulaa yhdessä
Trust-hanke kumppanei-
neen liikutti huittislaisia 
Huhkolinnassa. Freestyle-
jalkapalloilija Pekko ”Pege” 
Piirto kannusti jokaista 
löytämään oman lajinsa.

TAPAHTUMA
Minna Karru

Kymmenkunta vuotta sit-
ten Pekko Piirto oli enin-
tään keskinkertainen jalka-
palloilija. Välillä hän sai kuul-
la vähemmän kannustavia 
kommentteja pelitaidoistaan.

–Päätin sitten ruveta haus-
kanpidokseni pomputtele-
maan, ryhdyin harrastamaan 
freestylejalkapalloa. Enkä to-
dellakaan olisi silloin arvan-
nut, että kahdeksan vuoden 
kuluttua teen sitä kahdesti 
täydelle yleisölle Olympia-
stadionilla, hän kertoo.

 � Resepti menestykseen on 
Pege Piirron mielestä yksin-

kertainen. Vaikkei ehkä ihan 
helppo, (toimittajan huomau-

kannata miettiä mitä toiset 
ajattelevat, eikä tehdä sitä sa-
maa mitä joku kaveri tekee.

–Eli ei sitä, mitä ”pitää”, 
vaan sitä mistä pitää, hän tii-
vistää.

Yhteen pakolliseen asiaan 
Piirto kuitenkin kannustaa.

–Koulunkäynti ja opiskelu 
kannattaa. Ne opettavat itse-

kuria, ja itsekurista on hyö-
tyä kaikessa muussa tekemi-
sessä.

 � Pege Piirto ja rap-artisti 
Särre tähdittivät Trust-hank-
keen, Suomen monikulttuu-
risen liikuntaliiton Punainen 
kortti rasismille -hankkeen ja 
Kirkon ulkomaanavun Peace 

Trust-hankkeen koordi-
naattori Mia Luhtasaari 
tarttui toimittajan pyyn-
nöstä sählymailaan.

Pekko Pege Piirto näytti pallotaituroinnin mallia Eetu Virtaselle (kesk.) ja Niko Sävirannalle.

Esiintymisvuoroaan odottaessaan rap-artisti Särre eh-
ti tarttua koripalloonkin. LP Vampula Huittisen Petra 
Sahlberg oli aiemmin päivällä yhdessä Taylor Brunsin 
ja Julia Porsangerin kanssa opastanut nuoria tapahtu-
man lentopallo”rastilla”.

Lentopalloilu sujui perheryhmäkodin nuorilta miehil-
täkin.

Helmikuun alussa seitse-
mänsataa satunnaisesti 
valittua huittislaista saa 
postilaatikkoonsa oikeus-
ministeriön toteuttaman 
ja Trust-hankkeen viritte-
lemän kyselyn.

–Kyselyssä selvitetään 
kuinka yhdenvertaisuus, 
osallisuus ja vuorovaiku-
tus toteutuvat Huittisis-
sa. Kyselyllä kartoitetaan 
muun muassa tuntemuk-
sia turvallisuudesta sekä 
asenteita eri väestöryh-
miä kohtaan. Lisäksi mi-
nisteriö toivoo näkemyk-
siä siitä, kuinka kuntalais-
ten ja etnisten ryhmien 
välistä vuorovaikutusta 
voidaan parantaa kunnas-
sa, kertoo projektikoordi-
naattori Mia Luhtasaari.

–Vastaamalla kuntalai-
set saavat äänensä kuu-
luviin paikallisia vuorovai-
kutusta lisääviä hankkei-
ta suunniteltaessa, hän 
jatkaa.

Vastausaikaa on 17.2. 
asti

–Vastaukset annetaan 
nimettöminä, eikä yksit-

täisiä vastaajia voi tunnis-
taa raporteista, Luhtasaa-
ri sanoo.

Satunnaisotannalla teh-
tävän kirjallisen kyselyn 
lisäksi tehdään parille-
kymmenelle huittislaisella 
niin sanottu avainhenkilö-
haastattelu.

–Joukossa on sekä 
kunnanihmisiä että maa-
hanmuuttajataustaisia 
huittislaisia, Luhtasaari 
kertoo.

Kyselyt ja haastattelut 
puretaan tutkimustulok-
siksi huhtikuun loppuun 
mennessä.

Oikeusministeriön 
Trust-hanke käynnistyi 
viime keväänä seitsemällä 
paikkakunnalla, jossa on 
maahanmuuttajien tuki-
asumisyksikkö. Huittis-
ten lisäksi mukana olivat 
Lieksa, Raasepori, Tornio, 
Oulu, Tampere ja Nurmi-
järvi. Hankkeessa etsitään 
malleja paikallisen vuoro-
vaikutuksen lisäämiselle.

Postilaatikko voi kolahtaa

 Þ Lisää Trust-hankkeesta

Ei sitä, mitä 
’pitää’, vaan 
sitä mistä 
pitää."
Pekko Pege Piirto

United -hankkeen järjestä-
mää tilaisuutta Huittisten 
Huhkolinnassa. Paikalla oli 
myös paikallisen perheryh-
mäkodin edustus.

Koululaisia ja muita huit-
tislaisia kannustettiin jalka-
pallon lisäksi sählyyn, tans-
siin ja lentopalloon. Lentopal-
loiluun väen tutustuttivat LP 
Vampula Huittisen pelaajat 
Taylor Bruns, Julia Porsan-

ger ja Petra Sahlberg.
–Yllättävän hyvin osasivat 

käsitellä palloa, Sahlberg ke-
haisi.

–Ei meidän tarkoituksem-
me kuitenkaan ollut yksin-
omaan kannustaa lapsia ja 
nuoria lentopalloilun pariin, 
vaan innostaa heitä minkä ta-
hansa liikkumisen pariin, an-
taa kipinä.

tus.)
–Täytyy tehdä sitä mistä it-

se pitää ja luottaa itseensä. Ei 
pidä välittää, jos toiset mol-
laavat. Täytyy vain olla rehel-
linen itselleen.

–Mikään ei estä tekemästä 
sitä jotain, jossa on hyvä. Ja 
jokainen on hyvä jossain, Piir-
to vakuuttaa.

–Tekemisessä kehittyy, kun 
antaa sille tekemiselle aikaa.

Suorituspaineita ei kuiten-
kaan kannata ottaa.

–Minullakaan ei freestyles-
sä ollut aluksi muuta tavoitet-
ta kuin se, että teen verkkoon 
hyvän videon.

 � Piirto korostaa, että ei 

Minna Karru

 Þ Katso lisää kuvia

 Þ Lisää Punaisesta kortista

 Þ Lisää Peace Unitedista


