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”Jamon” lääkeresepti:

Kovaa työtä, perinteillä ei eletä
Ei siihen muuta lääkettä tarvita kuin enemmän työtä, kovaa työtä ja positiivista asennetta. Perinteet, rikkaatkaan
eivät elätä. Jokaisen itse on tehtävä tuo työ ja seurassa koko organisaatiota myöten, kirjoittaa
Jarmo ”Jamo” Korhonen lääkereseptiksi, kun häneltä pyytää
neuvon Kokkolan jalkapalloilun palauttamiseksi takavuosien menestysten tasolle. Jarmo
jatkaa toista vuottaan KPV:n
edustusjoukkueen ruorissa. Häneltä on edelleen vaikea saada
Kokkola-kokemuksistaan pettymyksen ilmaisuja, vaikka myös
kritiikin lupaan julkaista sellaisenaan. – Ei minulla ole muita
kuin positiivisia kokemuksia.
Olen edelleen otettu, kun sain
tämän postin ja olen nauttinut koko ajan olostani. Ainut
ikävä puoli on se, kun perhe on
kaukana, Joensuussa. Talvikaudella olen voinut viikonvaihteet olla kotona ja kyllä siellä
niin vaimo kuin lapset ovat hyväksyvästi ymmärtäneet mihin
olen ryhtynyt.
Näin aloittaa Jarmo ja toteaa, että samat lääkereseptit
kuin edellä sopivat laman kestämiseen myös jalkapalloilussa.
– Taloudelliset vaikeudet eivät
ohita urheilua jälkiä jättämättä.
Ovat sen jo tehneet moniin
jalkapalloseuroihinkin, kertoo
Jarmo kuulemistaan viesteistä.
KPV:n hallitukselle häneltä tulee tunnustusta siitä, että pelaajille kerrottiin rehellisesti
ja avoimesti tilanne ja pelaajat
saivat valita jatkon KPV:ssa tai
etsiä uuden seuran.
– Tämä mahdollisuus pienensi ryhmää ja esimerkiksi
aamuharjoituksissa on tänä
talvena ollut puolta pienempi
ryhmä kuin vuosi sitten, koska
nyt suurempi osa käy töissä.
Mutta onneksi ne viime kauden pelaajista, joita pidän
avainpelaajina, tulivat sopimuksissa vastaan ja jäivät. Kenenkään lähteneen perään en
itke, vaikka äärirajoille poismuuttaneissa mentiinkin ja
meiltä lähteneistä peräti viisi
kelpasi liigatasolle pelaamaan.
Tavoite oli, että enintään 4-5
vaihtuisi, mutta onneksi tilalle

Jarmo Korhonen lähti joukkueensa kanssa luottavaisena sarjakauteen.
saatiin hyviä apuvoimia. Harhalaukauksia ei tullut hankinnoissa ammuttua ainuttakaan,
sillä hinta-/laatusuhde oli hyvin kohdallaan.
Kun keskustelu siirtyy enemmän yksityisiin pelaajiin ja
tiedustelen hänen arviotaan
mahdollisista kauden läpimurtautujista, niin Jarmo ei mielellään tuo nimiä esille, mutta antaa sentään tunnustusta Mika
Lähderinteelle, Tuomas Uusimäelle ja Tarmo Koivurannalle
hyvän esimerkin annosta nuoremmille. – Lahjakkaita nuoria on tulossa, mutta tarvitaan
vielä ehkä vuosiakin kovaa
työtä, sillä tulos saavutetaan
vain työtä tekemällä. Asenteessa ei moittimista ole.
Keskustelemme myös tovin
ensimmäisen kierroksen esiin
nostamasta
kysymyksestä,
puuttuuko meiltä ”rämäpäisempiä” pelaajia joukkueesta eli ollaanko kentällä liian kilttejä.

– Kyllä asian voi näinkin sanoa. Jalkapallossa pitää olla
mukana tunnetta, eläytymistä,
heittäytymistä peliin mukaan.
Niin kentällä kuin katsomossakin. Tällaisia pelaajia varmasti
kaikki kaipaavat lisää. Pelaajia, jotka sytyttävät sekä oman
joukkueen että yleisön.
– Ykkösen kaudesta tulee mielenkiintoinen, voimasuhteet
ovat tässä vaiheessa vielä arvoitus. Heittoja tulee varmasti
kauden aikana, mutta tuskin
suurempia yllätyksiä. Helppoa
ei ole elämä ollut kenelläkään,
joten tulevaisuus on vielä täysin tuntematon kaikille, tietää
Jarmo ja perustaa sanomansa
niihin tietoihin, joita hän kertoo saaneensa omalta luottoverkostoltaan eri suunnista.
Kauden sarjaohjelma saa Jarmolta kovaa kritiikkiä monestakin syystä. – Ensinnäkin ihmettelen sitä, että syyskierrokselle
lähdetään kevätkierros käännetyssä järjestyksessä. Toiseksi,
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kautta pyritään venyttämään
molemmista päistä. Näin joudutaan pelaamaan halleissa tai
surkeissa
kenttäolosuhteissa
useita kierroksia. RoPS esimerkiksi tuli liigassa leikkiin mukaan, kun jotkut pelasivat jo
kolmatta kierrosta.
Vastapainoksi on parhaaseen
olosuhdeaikaan pitkiä katkoksia sarjaohjelmassa, meillä kesäkuussa liki kolme viikkoa ja
elo-syyskuussa lähes pariviikkoa. Tänä vuonna mm. naisten ja nuorten EM-kisat on
mainittu perusteena. Lisäksi
pelejä pelataan minä viikonpäivänä tahansa, mihin yleisö
ei ole tottunut ja se kostautuu
katselijamäärissä. Tämä ei ole
omiaan nostamaa lajin arvostusta. Jalkapalloilu on hyvien
kenttien ulkopeli ja se pitäisi
muistaa, kun sarjaohjelmia laaditaan, muistuttaa Jarmo.
Kun keskustelumme siirtyy
hieman tutuista ympyröistä
ulommaksi, enemmän kansalliselle tasolle, niin Jarmo sanoo
keskittyvänsä niin työhönsä,
että esimerkiksi maajoukkueiden seuraaminen jää tv-ruudun
varaan. Suomen MM-mahdollisuuksille hän myöntää kotoisen Venäjä-pelin olevan lähes
ratkaisevassa osassa. – Voitto
Walesista oli käsittämättömän
tärkeä ja säilytti mahdollisuu-

den, mutta maailman helpoin
asia se ei ole. 21-vuotiaiden menestys oli hyvä signaali maailmalle, että tulossa ollaan ja
meillä kasvaa hyviä nuorukaisia. Ottaa vain aikansa, mutta
toista Litmastahan meille tuskin tulee koskaan.
– Ykkösen taso ei niin kovin
kaukana ole Liigasta. Yksittäisissä peleissä pystytään antamaan tasapäistä vastustusta
ainakin 5-6:lle sarjassa viimeisenä oleville. Pitkässä juoksussa
sitten talous tulee ratkaisevampaan rooliin. Ykkösessä ei pystytä niin ammattimaiseen harjoitteluun kuin Liigassa.
Omat uratoiveensa jalkapalloilun saralla Jarmo Korhonen, JVK-priimus, tiivistää toteamalla, että nyt hän elää
täysillä KPV:lle. – Haluan olla
mahdollisimman tehokkaasti
mukana tekemässä työtä seurassa hyvään urheilulliseen tulokseen pyrkimisessä. Siinä on
meille tavoitetta aivan riittämiin, kun muistamme myös ne
talousnäkymät, joihin Suomessakin olemme ajautuneet.
Ja lopuksi, Jarmo: – Mitä on
jalkapallokulttuuri?
– Se on kokonaisvaltaista elämistä jalkapalloilulle.
vote

Mistä tunnet
KPV-juniorin
Tuo kysymys esitettiin äskettäin edesmenneelle Raimo
Huuhkalle Pallo-Veikon kevätnumerossa 1980, kun hänet
tuolloin oli kutsuttu seuran junioripäälliköksi. Näin Raimo
vastasi:
– Ehkäpä tuntomerkkeinä voisi mainita sen, että ensi kesän peleissä he kuuluvat, edustusjoukkueen kannustajina.
Heidät tunnetaan vaatetuksesta, vihreävalkoisesta verryttelypuvusta. Harras toiveeni on se, että heidät voidaan tunnistaa myös hyvästä käytöksestä ja peliesityksistä kentällä.
Kaiken kaikkiaan olemme yksi iso perhe, joukkue, joka tukee toisiaan nappulasta senioriin”
Nuo ajatukset kestävät kauaksi eteenkinpäin jalkapallokulttuurin kovat muutokset. Toisaalta tässä lehdessä voit
lukea enemmän Raimon tähän lehteen taannoin kirjoittamia ajatuksia nuorisotyöstä.

