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Takana vajaan neljän kuukau-
den tutustuminen Kokkolaan ja 
uuteen työnantajaan KPV:hen 
oli Jarmo Korhosella, kun tämä 
haastattelutuokion anti piirtyi 
paperille. Harjoitusten lisäksi 
työstä oli näyttöjä 12 ottelusta, 
varsin lupaavasti. Niinpä Jar-
molla olikin aihetta tiivistää 
keskustelutilaisuuden päät-
teeksi: ”Ainahan jalkapallosta 
on kiva jutella.”

Henkilökohtaisen kiinnostuk-
sen lajin pariin hän sanoo läh-
teneen lapsuudenkodista. Nyt 
84-vuotias isä pelasi aikanaan 
jalkapalloa kuten myös kaikki 
kolme veljeä. Lisäksi Paavo-setä 
nähtiin KuPS:n paidassa ja jopa 
maaottelutasolla.

– Olen kasvanut kiinni lajiin, 
joka on ollut minulle kaikki 
kaikessa. On kohdallani mah-
dotonta kuvitella elämää ilman 
jalkapalloilua, hienointa urhei-
lulajia.

– Niin, jalkapallohan minut 
tänne toi. Kokkola on jalkapal-
lokaupunki. Sen olen tiedosta-
nut aikaisemminkin ja hyvin 
se tiedettiin Joensuussakin. On 
miellyttävää tulla tekemään 
mieleistä työtään ympäristössä, 
jossa lajia arvostetaan ja jossa 
sillä on merkittäviä saavutuksia 
voitettuna.

– Olen tullut tekemään työtä 
täysillä. Paljon muuta ei päi-
viin ole toistaiseksi mahtunut 
ruokailun ja levon lisäksi kuin 
asunnossa harjoitusten ja pe-
lien suunnittelua, Kipparihal-
lissa viihtymistä ja tapaamisia 
KPV-klubilla.

– Kokkolassa ystävät ovat 
toistaiseksi tulleet lajin parista, 
mutta mitäpä tässä elämän 
valintatilanteessa on aihetta 
juuri muuta kaivata kuin omaa 
perhettä. Elämä valmentajana 
on viime vuodet ollut hyvin 
askeettista ja välimatkan takia 
aikaa on nyt jäänyt vähemmän 
perheelle. Kun pääsen Joensuu-
hun, niin pyrin hetkeksi unoh-
tamaan Pohjanmaan ja anta-
maan aikaani perheelle.

Savossa merkittävän osan 
elämästään viettänyt Jarmo ei 
ainakaan puheeseen ole tar-
tuttanut savolaista murretta 
Sen verran hän kehaisee tuota 
heimoa, että ”savolainen tulee 
toimeen joka paikassa”. Eroa 
kokkolalaiseen ei hän lyhyen 
asumisen perusteella vielä ha-
lua määritellä.

Jarmo Korhonen sai JIPPOn 
valmentajana tutusta myös 
KPV:n joukkueeseen parin 
edellisvuoden aikana. – Jouk-
kueessa oli mielestäni monia 
taitavia pelaajia, mutta varsi-
nainen kuva pelaamisesta antoi 
sekavan vaikutelman. En ajat-
tele sillä tavalla, että kaipaisin 
nyt tuosta joukkueesta joitakin 

pelaajia. Nyt on tärkeää saada 
joukkuepeli kuntoon.

– Tavoitteena on rakentaa 
yhtenäinen joukkue, jossa jo-
kaisella on selvät roolit. On 
mukavaa, kun pelaajat tietävät 
tehtävänsä. Mielestäni tämän 
joukkueen materiaalissa on sii-
hen mahdollisuudet. KPV tun-
netaan tällä kaudella nimen-
omaan joukkueena. Mukaan 
tuli 12 uutta pelaajaa ja se on 
paljon. Joka vuosi siihen ei saisi 
mennä, vaan 2-4 olisi sopiva uu-
siutumisen vauhti vuosittain. 
Ideologiani on joukkuekeskei-
nen, johon kaikki painottuu. Jos 
siitä joku yksilö nousee muiden 
yläpuolelle, mikä toki on mah-
dollista, toivottavaakin, mutta 
erityisesti toivon läpimurtoja 
nimenomaan nuorilta.

Jarmo Korhonen tuntuu vieras-
tavan kysymystä: ”Jos homma 
ja tavoitteet kaatuu, niin mitkä 
ovat syyt?”

– En halua puhua sellaisesta 
vaihtoehdosta. Nyt mennään 
joukkueena. Runsas uusiutu-
minen saattaa yllättää ja peli 
voi seota välillä. Silloin meiltä 
vaaditaan taiteilua selvitä on-
gelmien yli. Itse pyrin teke-
mään työni niin hyvin kuin 
osaan ja on mahdollista. Paljon 
on juteltu pelaajien kanssa yh-
dessä ja kaksin. Kotikenttä on 
tärkeässä roolissa monessakin 
mielessä. Sen lupaamme kan-
nattajillemme, että taistelua ei 
tule puuttumaan ja jokainen 
panee itsensä täysillä likoon 
menestyksen puolesta.

Keskustelimme myös jalka-
palloilun tilasta valtakunnan 
tasolla.

– Siitä on hieman vaikea ottaa 
selvää. Onko tehty maajoukku-
eiden valmentajavalinnoissa 
virheitä ja olimmeko edes niin 
lähellä suurta saavutusta kuin 
on annettu ymmärtää? Tosi-
asia on, että nyky-jalkapallossa 
kaikki joukkueet ainakin hui-
pulla osaavat puolustaa, mutta 
siinä ei ole kaikki, vaikka puo-
lustaminen tärkeää onkin. Pal-
loliiton ja Veikkauksen pitäisi 
panostaa enemmän seuroihin. 
Ei ole oikein, että budjetit tip-
puvat. Myönteistä esimerkkiä ei 
tarvitse hakea Ruotsia kauem-
paa. Siellä on jalkapallokulttuuri 
tasolla, jota emme tule koskaan 
kuromaan umpeen.

– Nuorten pariin olisi tärkeää 
saada ammattitaitoiset valmen-
tajat. Entisille pelaajille tässä 
olisi näytön paikka ja samalla 
haastetta kaikille seuroille. Ei ole 
oikein, että isät ovat siinä roo-
lissa eli valmentajaksi käy kenet 
vain kiinni saadaan. Tällainen 
talkoohenki voi ajan mittaan 
jopa kostautua.

– Paljon on keskusteltu pelaa-
jien ja varsinkin nuorten siirty-

misestä ulkomaille ja yleensä-
hän sieltä aina oppii jotakin. 
Ratkaisun tulisi kuitenkin aina 
olla pelaajan itsensä tekemä, 
jossa välikäsien rooli ei saisi 
olla liian voimakas. Pitäisi aina 
tehdä pelaaja tietoiseksi ja taata 
mahdollisuus, että takaisinkin 
voisi tulla.

Kotimaisen jalkapallokesän
katkaisee EM-lopputurnaus. 
Jarmo Korhonen sanoo työn 
KPV:n parissa ajaneen niiden ohi 
eikä hän ole ehtinyt ”korviaan 
lotkauttaa koko turnaukselle.”

Henkilökohtaisten urata-
voitteiden hän sanoo joskus 
sisältäneen huikeita ajatuksia. 
– Leipä on nyt tullut kymmeni-
sen vuotta jalkapallon parista ja 
toivon, että niin olisi jatkossa-
kin, toteaa Jarmo ja siteeraa jut-
tutuokiomme päätteeksi omaa 
isäänsä: ” Hyvä mies aina töitä 
löytää.”
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Yhtenäinen joukkue ja
jokaisella selvät roolit

Valmentaja Jarmo Korhonen:

Jarmo Korhosella on tukenaan vahva valmentajakoulutus ja kokemus.

Jarmo Korhonen
Syntynyt Nilsiässä 43 vuotta sitten.

Sosiaalikasvattajan tutkinto. Erityisopettajana Suomus-
salmella ennen valmentajauraa.

Perhesuhteet: Vaimo asuu Joensuussa, lapset 14-vuotias 
poika yläasteella Joensuussa ja 16-vuotias tytär opiskelee 
Kajaanissa.

Jalkapalloura: Kasvattajaseura Nilsiän Pallo-Haukat 
”Kerran Pallo-Haukat – aina Pallo-Haukat”, Pelaajana II 
divisioonassa Savon Pallossa Pieksämäellä.

Valmentajakoulutus: Nuorten valmentajakoulu 1997/
priimus, JVK 1999/priimus, Pro-JVK -tutkinto 2005. Tut-
kinto antaa mahdollisuuden valmennukseen Euroopassa. 
Lisäksi alan kursseja Englannissa.

Valmentajaura: KajHa 4 vuotta, JiiPee 2 vuotta, LehPa 
1 vuosi ja JIPPO 4 vuotta.


