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PAIKALLISET 22.6.2021 9:30 

In memoriam: Marja Liisa ja Matti 
Kokkonen – monipuoliset 
liikuntavaikuttajat 

Marja Liisa ja Matti Kokkonen 
   
Monipuoliset liikuntavaikuttajat Matti ja Marja Liisa Kokkonen – eli 
tuttavallisemmin Masa ja Mami – syntyivät molemmat vuonna 1942. Molemmat 
myös lähtivät äkillisesti ja minkään varoittamatta kotonaan ja lähes samoilta 
sijoilta. Mami menehtyi 23.10.2017 ja Masa noin kolme ja puoli vuotta 
myöhemmin 30.5.2021. 

Matin lapsuutta ja nuoruutta Järvenpäässä kuvaavat ehkä parhaiten "jekut". Ne 
keskittyivät Ratatielle ja Kinnariin serkkujen, erityisesti Pertin, innovoidessa. 
Pojat esimerkiksi kaatoivat klimppiset kaurapuurot luokan ikkunasta ulos, 
karkasivat jälki-istunnosta ja jättivät vain saappaat hämäykseksi luokan verhon 
taakse sekä tunkivat vuokralaisten mökin savupiippu täyteen lunta. Mökillä, 
suvun kotisijoilla Pielavedellä, kisailtiin mm. savusaunan lämmityksessä ja 
soutamisessa – aina pieni jekku takataskussa. 

Keväällä 1961 Matti kirjoitti Järvenpään yhteiskoulusta ylioppilaaksi ja syksyllä 
1963 hän aloitti voimistelunopettajan opinnot Jyväskylän kasvatusopillisen 
korkeakoulun liikuntakasvatuslaitoksella, kautta aikojen ensimmäisellä 
vuosikurssilla. Opiskelukaveri Jukka-Pekka Sarkkisen kanssa syntyi 
elämänmittainen ystävyys. Samalla kurssilla opiskelivat myös mm. Antti 
Lanamäki ja Tapani Ilkka. 

Sarkkinen kuvaa Mattia seuraavasti: 

– Opiskelun alettua tutustuimme varsinkin yleisurheilun merkeissä. Matti oli 
Uudenmaan piirin aitajuoksijana usein Harjun ja korkeakoulun kentillä. Hänellä 
oli Järvenpään Palon ennätykset mm. 110 metrin aidoissa ja kymmenottelussa. 
Koripallossa hän kehittyi Arthur Kosken, Asla-professorimme ohjauksessa tosi 
hyväksi. JYU:n joukkue eteni kolmessa vuodessa M-sarjan karsintoihin. Eräässä 
ylimmän sarjanousun karsintaryhmän turnauksessa Matti riisti sääntöjen 
mukaisesti palloa, jota pitävä mies nousi ilmaan. Matin pyöräytyksessä irtosi 
lopulta pallossa roikkuvan otekin. Akateemisen vartin mestaruus saavutettiin 
vappuna 1964 Hesassa ja ikuiseksi jäänyt reittiennätys oli historiallinen. 
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Opiskelijakaverukset harrastivat yhdessä myös mm. autosuunnistusta. 

Pesäpallossa Matti pelasi nuorten Itä–Lännessä kolmesti (1958, 1959 ja 1961) ja 
myöhemmin kohosi korkeimmalle sarjatasolle silloiseen mestaruussarjaan asti. 
Tie kulki Järvenpään Palosta ja Pielaveden Palloseurasta Keravan Pallokerhoon 
(1961–65) ja opiskelujen myötä Jyväskylän Kirin riveihin (1966–67). Lukkarina 
ahkeroinnin johdosta Matti muistettiin vielä tänä vuonnakin Tolppa-Kokkosena. 

MYÖS Marja Liisan (Vakkurin) lapsuudessa ja nuoruudessa urheiltiin ja 
sukuloitiin tiiviisti. Yleisurheilussa Marja Liisa piti hallussaan Järvenpään 
yhteiskoulun 60 metrin ennätystä, kunnes sen rikkoi hänen siskonsa Mirja. 
Mirjan kanssa Mami myös pelasi pesäpalloa mestaruussarjassa 

 Kellokosken Urheilijoiden (KU-60) joukkueessa. Myös uinti ja voimistelu olivat 
Mamille tärkeitä. 

Mami sai valkolakin jouluna 1961. Sen jälkeen hän aloitti ensin matematiikan 
opinnot, mutta siirtyi ensimmäisen vuoden jälkeen ns. jumpalle eli Helsingin 
yliopiston voimistelunopettajan koulutukseen. 

MAMI ja Masa ystävystyivät jo yhteiskoulussa ja olivat erottamaton pari 15-
vuotiaista lähtien. 

Tarina kertoo, että Masa kiipesi ikävissään teininä Mamin vanhempien taloon 
tikapuita pitkin rakastaan katsomaan – sillä seurauksella, että tuleva appiukko 
antoi vierailijalle äkkilähdön. 

Häitä vietettiin kuitenkin 1965. Yhteisiä vuosia kertyi lopulta 60, lapsia kolme, 
lapsenlapsia seitsemän ja lapsenlapsen lapsia kolme. Yhdistäviä asioita olivat 
mm. liikunta ja savolaiset sukujuuret. Molempien pelatessa pesäpalloa samalla 
pelipaikalla voitaneen sanoa, että kyse oli kirjaimellisesti lukkarin rakkaudesta. 

LIIKUNNANOPETTAJAPARISKUNNAN ensimmäiset työpaikat olivat 
Kuhmoisissa. Matti vastasi siellä osaltaan uuden liikuntasalin 
ikkunahankinnoista testatessaan lasien pesäpallon kestävyyttä. 

Kuhmoisten-vuosina käynnistyi myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Matti 
Rotareissa ja Marja Liisa Säästöpankin edustajistossa. Tuolloin aloitettiin myös 
uusi harrastus, suunnistus, ensin Kuhmoisten Kumussa ja pian myös Päijät-
Rastissa, jonka perustajajäsen Matti oli. 

Suunnistuksessa Matin huippusuorituksina voi pitää Jukolan viestissä vuonna 
1977 ensimmäiseen vaihtoon juoksemista 29:ntenä ja vuoden 1979 toisella 
osuudella 25:ntenä. Hän pärjäsi tuolloin lajin maailman huippujen joukossa 
samalla tasolla ja jopa päihitti heitä. Tosiasiassa Matti uhrasi omaa kilpauraansa 
siksi, että oli puuhamies niin monessa asiassa. 
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Kun Matin ja Marja Liisan tie kääntyi vuonna 1972 takaisin Järvenpäähän 
liikunnanopettajan töihin, Matti tarttui innolla vanha seuransa Palon 
suunnistajien peräsimeen. 

Palon suunnistajien nykyisen puheenjohtajan Seppo Ahvenaisen mukaan Matin 
rento ja välitön luonteenlaatu ja toisaalta näkemyksellisyys kehittämislinjojen 
suhteen tuottivatkin tulosta. Matin johdolla Palo nousi yhdeksi Suomen 
kärkisuunnistusseuroista ja myös Jukolan viestin voittajaksi vuonna 1978. 

Lisäksi Matti toimi koko Palon puheenjohtaja vuosina 1980–86 ja kokoomuksen 
kaupunginvaltuutettuna 1981–1988. 

Pesäpallon pariin hän palasi 1990-luvulla toimien seura-aktiivina ja 
hallituksessa 1990-luvun loppuvuosiin asti. Tällöin pesäpallotoiminta siirtyi 
Palosta uusiin seuroihin. Vuonna 2018 Kinnarin Pesis nimesi Matin yhdeksi 
pesäpalloikoneistaan ja vuonna 2019 uudelleen organisoitu Palo nimesi hänet 
ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajakseen. 

OPETTAJANURAA Matille kertyi Järvenpäässä kaksitoista (1972–1984) 
vuotta. Hän opetti yläasteella liikuntaa ja toimi myös apulaisrehtorina. Varsinkin 
peruskoulun alkuvuosina kurinpito-ongelmat näkyivät ja kuuluivat koulun 
arjessa. Matti kantoi rehtorin kanssa päävastuuta asioiden hoidossa. Hän pyrki 
tasoittamaan ristiriitoja eikä osoittanut merkkejä provosoitumisesta. 

Marja Liisa toimi Järvenpään yhteiskoulussa liikunnan- ja terveystiedon 
opettajana 30 vuotta (1972–2002). Kun yhteiskoulu jakaantui peruskoulun tulon 
myötä koulu kahtia Keskustan yläasteeksi ja Järvenpään lukioksi, Mami opetti 
pääosan urastaan lukiossa. 

Moninaiset uudistukset kuormittivat opettajan työtä kummassakin koulussa. 
Mami otti asiat rauhallisesti ja piti huolen siitä, että koulun arjessa tehtiin kaikki 
mahdollinen nuorten hyväksi. Koulut myös toimivat uuden lukion 
valmistumiseen saakka äärimmäisessä ahtaudessa. 

Se koski koko laajuudessaan myös liikunnan opetusta. Opetusryhmät olivat 
suuria ja ahtaiden tilojen käytöstä jouduttiin käymään pitkiä neuvotteluja. Asiat 
hoituivat kuitenkin ilman mainittavia ristiriitoja. Siinä iso rooli oli Mamilla. 
Hänen maltillinen ja tasapainoinen persoonansa häivytti eturistiriidat ja asiat 
hoidettiin tyynesti annetuilla pelimerkeillä. 

Rehtori Atso Taipaleelle on jäänyt mieleen Mamin eleetön ja taitava tapa hoitaa 
myös vanhojen päivän järjestelyjä. Uusille opettajakunnan jäsenille tapahtumat 
olivat oppitunteja koulun perinteisiin. 
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Matin ja Marja Liisan paikallis- ja koulun tapakulttuurin tuntemuksesta oli 
korvaamaton apu muualta tulleille kollegoille ja osin myös Järvenpään 
ulkopuolella asuville rehtoreille. 

Mamin jäädessä eläkkeelle vuonna 2002 Kokkosten suvun jäseniä oli ollut 
yhteiskoulun opettajina koulun perustamisesta eli vuodesta 1928 asti, yhteensä 
74 vuotta. 

Opettajia ylipäätään olivat aikanaan Matin äiti Ilta, isä Heino, sedät Ilmari ja 
Veijo ja Joonaskin (professorina) sekä tädit Mandi ja Ester. 

Marja Liisa veti opettajan työn lisäksi lasten ja aikuisten uimakouluja sekä toimi 
vuosien ajan aktiivisena ohjaajana Järvenpään naisvoimistelijoissa. 

Ensi alkuun Mamin ohjauksessa jumpattiin tamburiinin tahdissa ja 
hernepussien avulla. 1980-luvun alussa hän toi Jane Fondan inspiroimana 
aerobicin Järvenpäähän. Moni muistaa täyden liikuntahallin aerobiccaajia 
Mamin ohjatessa huutamalla ilman nykyisiä äänentoistolaitteita. 

LIIKUNNANOPETTAJAURIENSA lisäksi Matti ja Marja Liisa tulivat 
Järvenpäässä tutuiksi myös yrittäjinä. Sportia-urheiluliike aloitti vuonna 1982 
Sibeliuksenkadulla, mutta toimi myös Mannilantiellä ja lopuksi uudessa Prisma-
keskuksessa. 

Historiaa ja perinteitä he arvostivat siten, että Matti lunasti suvultaan vuonna 
1926 perustetun Järvenpään Kauppa Oy:n osakkeet ja harjoitti liiketoimintaa 
alkujaan yhden Järvenpään ensimmäisten kauppaliikkeiden nimissä. 

Marja Liisa ja Matti täydensivät toisiaan monessa. Lopulta onkin niin, että 
sivullisen on vaikea erottaa Mamin ja Masan vaikutusta toisistaan. 

Marja Liisa oli luonteeltaan reipasotteisempi, vaikka usein hoitikin asioita 
taustalla. Hän osoitti tunteitaan enemmän tekoina kuin sanoina. Mami mm. 
organisoi heidän oman sekä kuopuksensa perheen omakotitalon rakentamista, 
hoiti puutarhaa, loihti herkkuruokia ja kutoi sukkia koko suvun tarpeisiin. 
Kotona ja varsinkin mökillä oli aina menossa jokin Projekti - isolla peellä, koska 
projektitkin olivat aina aikamoisia. 

Matti puolestaan kätki herkkyytensä hauskan tai joskus kovan ulkokuoren taa. 
Jokaisesta hän kuitenkin uskoi löytyvän jonkun ainutlaatuisen taipumuksen, 
josta saisi iloita läpi elämän. 

Tämän hän myös totesi riemuylioppilaana keväällä 2011 pitämässään puheessa 
uusille ylioppilaille Järvenpään lukiossa. Puheessaan Matti muisteli 
kouluaikaisen saksanopettajansa puhuttelua, jonka hän arveli ratkaisseen 
elämänsä suunnan. 
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Puhuttelun jälkeen nuori mies vakuuttui siitä, että mitättömyyden tunne poistui 
ja usko siitä, että minusta tulee jotakin vahvistui. Tämä kokemus heijastui myös 
Mamin ja Masan tapaan kohdata nuoria opettajan työssä. 

Matti totesi puheensa lopuksi kohdanneensa elämässään kaksi ihmettä: 
"Minusta tuli jumppamaikka ja löysin oikeasta narusta vetelevän vaimon." 

Matin ja Marja Liisan perhettä ja läheisiä lohduttaa ajatus siitä, että molemmat 
saivat elää täyttä elämää loppuun asti, lähdöt olivat ennakoimattomia, nopeita ja 
kivuttomia sekä se, että he ovat tavalla tai toisella taas yhdessä. 

Johanna Viita (kirjoittaja on Matti ja Marja Liisa Kokkosen esikoinen) 

 


